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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Propunerea legislativă prezentată de Comisie revizuiește Directiva contabilă din 2013, recent 

ratificată, urmărind obiectivul de a conferi o rigoare sporită termenilor în care este redactată în 

prezent declarația de guvernanță corporativă în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor 

nefinanciare referitoare, cel puțin, la aspectele de mediu, aspectele sociale și cele legate de 

personal, la respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită și la 

diversitate. 

Raportoarea pentru aviz adresează felicitări Comisiei pentru intenția sa de a crește nivelul de 

transparență al informaților oferite de marile societăți din UE, în pofida faptului că această 

intenție intervine după recenta ratificare a Directivei contabile. Totodată, raportoarea pentru 

aviz propune noi îmbunătățiri care pot fi aduse textului Comisiei. 

Raportarea pentru fiecare țară în parte 

În lumina comentariilor formulate de către comisarul Barnier1 și a concluziilor Consiliului 

European din mai a.c.2, această revizuire a Directivei contabile din 2013 ar trebui să includă, 

de asemenea, obligația marilor societăți din UE de a prezenta rapoarte defalcate pe fiecare țară 

în parte, astfel încât să li se asigure condiții egale de concurență firmelor și investitorilor 

europeni. Raportarea defalcată pe fiecare țară în parte ar trebui definită în mod corespunzător, 

pentru a se înlătura confuzia legată de semnificația sa și de modul în care ar trebui utilizată. 

Informațiile oferite în cadrul acestor rapoarte ar trebui să fie auditate, astfel cum este cazul în 

Directiva privind cerințele de capital (CRDIV) pentru bănci. 

Cerințele de diligență necesară 

Creșterea nivelului de transparență a informațiilor pe care societățile le grupează în conturile 

lor anuale permite îmbunătățirea practicilor societăților și creșterea sustenabilității acestora. 

Pe baza cerințelor Comisiei impuse societăților din UE de a oferi informații detaliate cu 

privire la chestiunile de mediu, sociale și referitoare la lucrători, respectarea drepturilor 

omului, combaterea corupției și mită, societățile din UE ar trebui să introducă, de asemenea, 

politici solide de diligență necesară care să vizeze lanțul de aprovizionare din fiecare dintre 

aceste domenii, astfel încât să atenueze riscurile la care se expun nu doar întreprinderile în 

sine, ci și statul membru sau țara terță în care societatea în cauză își desfășoară activitatea. 

Acest aspect a căpătat o importanță și mai mare în urma recentelor scandaluri legate de 

lanțurile de aprovizionare, cum a fost cazul fraudei cu carne de cal și al prăbușirii unei clădiri 

la Savar, Bangladesh, ambele scandaluri producându-se anul acesta. 

Modalitățile de planificare fiscală 

Planificarea fiscală agresivă are un efect negativ asupra pieței interne, precum și asupra bazei 

de impozitare a statului membru afectat. 

                                                 
1 A se consulta declarația comisarului Barnier din 12 iunie 2013 la adresa următoare: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_en.htm  
2 A se consulta la adresa următoare: 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137197.pdf  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130612_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137197.pdf
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În consecință, raportoarea pentru aviz a prezentat două propuneri destinate să limiteze 

proliferarea acestor structuri sofisticate de planificare fiscală. Prima constă din obligația de 

creștere a nivelului de transparență prevăzut în privința investitorilor, solicitându-se 

societăților mari din UE să dezvăluie modalitățile de planificare fiscală la care apelează și 

conținutul general al consilierii fiscale pe care o primesc din partea firmelor de consultanță, 

iar a doua constă în a încuraja statele membre să pună în aplicare norme generale antievaziune 

(GAAR) care să fie conforme cu recomandările Comisiei Europene din 6 decembrie 20121.  

Domeniul de aplicare 

Domeniul de aplicare al prezentei propuneri a devenit mai strict, astfel încât toate societățile 

care au un bilanț de 20 de milioane EUR sau o cifră de afaceri de cel puțin 40 milioane EUR 

după plata contribuțiilor fiscale să ofere informațiile nefinanciare solicitate, indiferent de 

numărul de angajați. Motivul pentru care trebuie prevăzută această cerință este că unele 

societăți pot avea un impact important asupra țărilor în care își desfășoară activitatea, chiar 

dacă dispun de un număr redus de angajați raportat la dimensiunile lor financiare. Prin 

urmare, societățile în cauză nu ar trebui să beneficieze de nicio scutire în acest sens.  

Cadrele existente 

Propunerea face trimitere la cadrele internaționale, europene și naționale și la orientările pe 

care le pot utiliza societățile din UE pentru a-și dezvălui informațiile nefinanciare. 

Raportoarea pentru aviz ar dori ca unele dintre cadrele utilizate de către societăți să devină un 

set de orientări care să servească drept punct de plecare. 

Este indicat totuși să li se ofere societăților o anumită flexibilitate, care să le permită să nu se 

limiteze la indicațiile prevăzute de orientările recomandate. Cu toate acestea, în cazul în care 

este posibil, respectivele orientări ar trebui să fie utilizate cu titlu de set minim de orientări. 

Cerințele de audit 

Raportoarea pentru aviz adresează felicitări Comisiei pentru includerea politicilor de raportare 

nefinanciară obligatorie în cadrul raportului de gestiune.  

Ar trebui ca raportul defalcat pe fiecare țară în parte să fie auditat, nu doar pentru a se 

promova creșterea nivelului de încredere din partea investitorilor europeni, ci și pentru a se 

asigura o mai mare consecvență cu cerințele de raportare defalcată pe fiecare țară în parte 

impuse băncilor de Directiva privind cerințele de capital (CRDIV).  

Răspunderea specială a instituțiilor financiare 

Întrucât prezentul aviz este emis de Comisia ECON, este important să se recunoască faptul că 

sistemul financiar și instituțiile care sunt parte integrantă a acestuia exercită un efect 

generalizat și unic asupra întregii societăți. 

Instituțiilor financiare le revine, prin urmare, obligația de diligență de a se asigura că 

guvernanța și codurile lor deontologice sunt sincronizate cu această poziție. Instituțiile în 

                                                 
1 A se consulta la adresa următoare: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8806_ro.pdf  
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cauză ar trebui să întocmească și să facă public un „raport privind răspunderea specială”, care 

să includă informații în legătură cu modul în care își recunosc răspunderea specială în ceea ce 

privește formarea personalului, sistemele de arbitraj de reglementare de care este posibil să 

dispună, precum și mecanismele lor de alertă. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 

competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Titlul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

de modificare a Directivelor 78/660/CEE 

și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce 

privește dezvăluirea informațiilor 

nefinanciare și privind diversitatea de către 

anumite societăți și grupuri mari 

de modificare a Directivei 2013/34/UE în 

ceea ce privește dezvăluirea informațiilor 

financiare, nefinanciare și privind 

diversitatea de către anumite întreprinderi 

și grupuri mari 

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

 

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 

(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 
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sociale și de mediu furnizate de societățile 

din toate sectoarele, pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile. 

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)206 final din 13 aprilie 2011. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

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)681 final din 25 octombrie 

2011. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Din cauza caracterului dominant al 

sistemului financiar asupra economiei și 

a societății, instituțiilor financiare le 

revine o obligație de vigilență și o 

răspundere specială față de sistemul 

financiar și efectele sale asupra societății. 

Această răspundere specială este similară 

celei care îi revine unei societăți 

dominante în ceea ce privește 
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comportamentul său, chiar dacă o astfel 

de poziție dominantă nu este evidențiată 

în cadrul unei analize a politicii de 

concurență. Pentru a recunoaște acest 

lucru, instituțiile financiare ar trebui să 

întocmească un raport privind 

răspunderea specială, pus la dispoziția 

publicului, în care să se precizeze 

procedurile care au fost introduse pentru 

abordarea acestor aspecte. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) În ceea ce privește activitățile marilor 

societăți comerciale, o transparență 

sporită este esențială pentru a asigura 

încrederea cetățenilor UE în societăți. 

Acest lucru este valabil în special în ceea 

ce privește denumirile întreprinderilor, 

natura activităților, amplasarea 

geografică, cifra de afaceri, numărul 

angajaților în echivalent normă întreagă, 

profitul înregistrat, impozitul pe profit 

plătit și subvențiile primite. Prin urmare, 

raportarea obligatorie în acest domeniu 

poate fi considerată un element important 

al responsabilității corporative a 

întreprinderilor față de investitori, de 

părțile interesate și de societate. 

 

Amendamentul  6 

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 

(4) Coordonarea dispozițiilor de drept 

intern privind dezvăluirea informațiilor 

nefinanciare în ceea ce privește societățile 
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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. 

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. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) S-a demonstrat că dezvăluirea 

informațiilor nefinanciare îmbunătățește 

politica internă și sistemele de 

management ale societăților comerciale, 

reducând, astfel, impactul negativ al 

activităților acestora la nivel social, 

ecologic și în ceea ce privește drepturile 

omului. De asemenea, s-a constatat că 

societățile comerciale care analizează și 

dezvăluie în mod corespunzător informații 

nefinanciare își sporesc competitivitatea, 

beneficiază de economii de costuri, 

accesează mai ușor capital, au 

performanțe mai bune pe piețele 

financiare, își îmbunătățesc stabilitatea pe 

piață și reduc posibilitățile apariție a unor 

efecte negative. 

 

Amendamentul  8 

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. 

(5) De asemenea, este necesar să se 

stabilească anumite cerințe juridice minime 

în ceea ce privește amploarea informațiilor 

care trebuie puse la dispoziția publicului și 

a altor autorități de către societățile din 



 

AD\1012856RO.doc 9/43 PE519.575v02-00 

 RO 

Rapoartele anuale ar trebui să ofere o 

imagine de ansamblu echitabilă și 

cuprinzătoare a politicilor, rezultatelor și 

riscurilor societății. 

întreaga Uniune. Rapoartele de gestiune ar 

trebui să ofere o imagine de ansamblu 

echitabilă și cuprinzătoare a politicilor, 

rezultatelor și riscurilor societății. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În scopul de a spori consecvența și 

comparabilitatea în întreaga Uniune a 

informațiilor nefinanciare dezvăluite, 

societățile ar trebui să fie obligate să 

includă în raportul lor anual o declarație 

nefinanciară care să conțină informații 

privind cel puțin aspectele de mediu, 

aspectele sociale și în ceea ce privește 

personalul, respectarea drepturilor omului, 

combaterea corupției și a dării de mită. O 

astfel de declarație ar trebui să includă o 

descriere a politicilor, a rezultatelor și a 

riscurilor legate de aceste aspecte. 

(6) În scopul de a spori consecvența și 

comparabilitatea în întreaga Uniune a 

informațiilor nefinanciare dezvăluite, 

întreprinderile ar trebui să fie obligate să 

includă în raportul lor de gestiune și în 

rapoartele anuale, după caz, o declarație 

nefinanciară care să conțină informații 

privind cel puțin aspectele de mediu, 

egalitatea de gen, aspectele sociale și 

legate de ocuparea forței de muncă, 

respectarea drepturilor omului, combaterea 

corupției și a dării de mită. O astfel de 

declarație ar trebui să se refere la lanțurile 

de aprovizionare, la subcontractanții și la 

relațiile de afaceri ale societății. 

Declarația ar trebui să includă o descriere 

a politicilor și a rezultatelor, precum și o 

evaluare a tuturor riscurilor actuale și 

potențiale legate de aceste aspecte, ținând 

seama de întregul lanț de aprovizionare al 

societății. 

 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Dezvăluirea informațiilor 

nefinanciare ar trebui să aibă la bază 

realizarea de către întreprindere a 

procedurilor de diligență necesară bazate 
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pe analiza riscurilor, pentru a identifica, 

preveni și a atenua impactul negativ real 

și potențial, natura și contextul 

operațiunilor, precum și gravitatea 

riscurilor impactului negativ în funcție de 

dimensiunile întreprinderii. Principiile 

diligenței necesare sunt evidențiate în 

orientările privind întreprinderile 

multinaționale ale Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE) și în principiile directoare 

privind afacerile și drepturile omului de 

punere în aplicare a cadrului „protecție, 

respect și remediere” al ONU, pe care 

Comisia s-a angajat să le respecte. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Printre aspectele sociale se numără 

comportamentul responsabil în materie de 

planificare fiscală, astfel încât o proporție 

echitabilă a impozitelor să fie plătită la 

locul potrivit și să se evite evaziunea 

fiscală agresivă. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6c) Pentru a îmbunătăți transparența, 

Comisia ar trebui să introducă raportarea 

defalcată pe țări în cazul întreprinderilor 

mari, al grupurilor și al unităților de 

interes public care desfășoară activități 

transfrontaliere și în toate sectoarele, prin 

sporirea transparenței tranzacțiilor legate 

de plăți, solicitând dezvăluirea de 
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informații precum natura activităților 

întreprinderii și amplasarea sa 

geografică, cifra de afaceri, numărul 

angajaților în echivalent normă întreagă, 

profiturile sau pierderile înainte de 

impozitare, impozitul pe profit sau pe 

pierdere și subvențiile publice primite, 

defalcate pe țări, referitoare la 

operațiunile grupului în ansamblul său, 

pentru a monitoriza respectarea normelor 

privind prețurile de transfer 

corespunzătoare. 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6d) Orice incident notabil, atât la nivelul 

societății, cât și al lanțului de 

aprovizionare, pe parcursul perioadei de 

raportare corespunzătoare, sunt 

dezvăluite și raportate în mod 

corespunzător, conform standardelor 

naționale și europene verificabile. 

 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 e (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6e) Referințele la cadrul existent în 

materie de sustenabilitate și raportare și 

apariția permanentă a unor cadre noi 

stimulează tranziția către o creștere 

durabilă a economiei globale. Odată cu 

creșterea globală a sustenabilității în 

politicile de raportare, alinierea și 

armonizarea cadrelor constituie o 

provocare tot mai mare, având în vedere 
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riscul apariției unor standarde 

contradictorii, înșelătoare și concurente. 

Astfel, investitorii și societatea ca atare ar 

trebui să aibă posibilitatea de a evalua și 

de a compara informații nefinanciare ale 

societăților comerciale, precum și de a 

evita denaturarea concurenței în vederea 

îmbunătățirii conciziei într-o societate a 

comerțului loial și a creșterii durabile. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru furnizarea acestor informații, 

societățile pot recurge la cadrele 

naționale, la cadrele UE, cum ar fi 

sistemul de management de mediu și audit 

(EMAS) și la cadrele internaționale, 

precum „Global Compact” al Organizației 

Națiunilor Unite (ONU), principiile 

directoare privind afacerile și drepturile 

omului de punere în aplicare a cadrului 

„protecție, respect și remediere” al 

Organizației Națiunilor Unite, orientările 

privind întreprinderile multinaționale ale 

Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE), standardul 

26000 al Organizației Internaționale de 

Standardizare (ISO), Declarația tripartită 

de stabilire a principiilor privind 

întreprinderile multinaționale și politica 

socială a Organizației Internaționale a 

Muncii (OIM), precum și Inițiativa de 

raportare globală. 

(7) Pentru furnizarea informațiilor 

nefinanciare privind respectarea 

drepturilor și valorilor protejate de 

normele de drept internațional, societățile 

comerciale aplică principiile directoare 

privind afacerile și drepturile omului de 

punere în aplicare a cadrului „protecție, 

respect și remediere” al Organizației 

Națiunilor Unite și orientările privind 

întreprinderile multinaționale ale 

Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE); societățile 

pot recurge și la cadrele naționale, la 

cadrele UE, cum ar fi sistemul de 

management de mediu și audit (EMAS) și 

la alte cadre internaționale, precum 

„Global Compact” al Organizației 

Națiunilor Unite (ONU), standardul 26000 

al Organizației Internaționale de 

Standardizare (ISO), Declarația tripartită 

de stabilire a principiilor privind 

întreprinderile multinaționale și politica 

socială a Organizației Internaționale a 

Muncii (OIM), precum și Inițiativa de 

raportare globală. Societățile ar trebui să 

specifice la ce cadre au recurs. 
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Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Atunci când dezvăluie informații 

nefinanciare, societățile ar trebui să 

specifice în mod clar ce cadre și/sau 

orientări au folosit pentru compilarea 

acestor informații. 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Statele membre ar trebui să se 

asigure că există mecanisme adecvate și 

eficiente care să garanteze dezvăluirea 

integrală, exactă și credibilă a 

informațiilor nefinanciare de către 

societăți în conformitate cu dispozițiile 

prezentei directive. 

 

Amendamentul  18 

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 

(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 

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 
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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. 

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 

 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Pe lângă dezvăluirea de informații 

nefinanciare încurajată la nivel european, 

s-au constatat eforturi internaționale în 

vederea îmbunătățirii transparenței 

raportărilor financiare. Atât UE, cât și 

Statele Unite au legiferat obligația 

raportării defalcate pentru fiecare țară în 

industria extractivă, în timp ce, în 

contextul G4 și al G20, la care participă 

patru state membre ale UE și Comisia 

Europeană, OCDE a fost invitată să 

elaboreze un model standardizat de 

raportare pentru ca societățile 

multinaționale să poată raporta 

autorităților fiscale în ce țări înregistrează 

profit și în ce țări plătesc impozit, în 

întreaga lume. Astfel de evoluții 

completează propunerile incluse în 

prezenta directivă, ca măsuri adecvate 

pentru scopurile și nivelurile aferente, la 

scară națională, paneuropeană sau 

internațională, inclusiv în ceea ce privește 

riscurile posibile. 
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Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

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/CEE ar trebui să se 

aplice numai anumitor societăți și grupuri 

mari. 

 

Amendamentul  21 

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 

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 

de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 

ar trebui să fie definit în raport cu cifra de 

afaceri a societății. 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 întreprinderilor 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. 
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de peste 40 de milioane EUR. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Consiliul European din 22 mai 2013 

a solicitat, în cadrul revizuirii Directivei 

2013/34/UE, introducerea obligatorie a 

raportării pentru fiecare țară în parte în 

cazul tuturor societăților și al grupurilor 

mari. Prin urmare, pentru a asigura o mai 

mare transparență a plăților efectuate 

către guverne, întreprinderile mari și 

entitățile de interes public ar trebui să 

divulge plățile semnificative efectuate 

către guvernele țărilor în care își 

desfășoară activitatea. Astfel de informații 

ar trebui să fie publicate, în cazul în care 

este posibil, ca anexă la situațiile 

financiare anuale sau la situațiile 

financiare consolidate ale întreprinderii 

în cauză. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Pentru a atenua practicile de 

planificare fiscală agresivă și de evaziune 

fiscală ale unora dintre întreprinderile din 

Uniune, statele membre ar trebui să 

introducă norme generale antievaziune 

(GAAR) în conformitate cu 

Recomandarea Comisiei din 12 decembrie 

2012 privind planificarea fiscală agresivă 

și cu Raportul OCDE din 5 septembrie 

2013 adresat G20 privind progresele 

realizate. În plus, întreprinderile mari din 

Uniune ar trebui, de asemenea, să facă 
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public un raport privind sistemele lor de 

planificare fiscală agresivă, în care să 

includă și alte informații relevante. 

 

Amendamentul  24 

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. 

 

Amendamentul  25 

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. 

(14) Conform articolului 28 din Directiva 

2006/43/CE, raportul de audit ar trebui să 

conțină, de asemenea, o opinie și o 

declarație privind raportul de gestiune, 

inclusiv toate informațiile nefinanciare pe 

care le conține acesta. 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 
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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 

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. 

(15) Diversitatea competențelor și a 

punctelor de vedere ale membrilor 

organelor administrative, de conducere și 

de supraveghere ale întreprinderilor, 

inclusiv diversitatea de gen, facilitează o 

bună înțelegere a organizării 

întreprinderilor și a afacerilor. Este 

recunoscut faptul că diversitatea de gen, 

în special în pozițiile de conducere, 

contribuie la guvernanța corporativă, la 

calitatea procesului decizional și la 

performanța întreprinderii. În plus, 

diversitatea consiliilor de administrație 

reprezintă un beneficiu pentru 

întreprinderi, deoarece componența 

consiliilor reflectă caracteristicile 

demografice ale principalelor grupuri de 

părți interesate, cum ar fi angajații, 

clienții și investitorii. În plus, 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 

informa 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. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Este posibil ca lanțul de 

aprovizionare al unei întreprinderi să se 

decoreleze de sursă și de răspundere, ceea 

ce poate prezenta importante riscuri nu 

doar la adresa întreprinderilor în sine, dar 

și a societății în general, ca urmare a 

activităților acestor întreprinderi. Prin 

urmare, este important ca întreprinderile 

să își supună lanțurile de aprovizionare la 

procedurile de diligență necesară, inclusiv 

în cazurile în care apelează la 

subcontractanți, iar aceste politici 

specifice să fie divulgate pentru a atenua 

astfel de riscuri și a informa părțile 

interesate în legătură cu evaluările pe 

care le-au efectuat întreprinderile. 

 

Amendamentul  28 

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 

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 

privind diversitatea organelor 

administrative, de conducere și de 

supraveghere referitor la aspecte precum 

vârsta, sexul, diversitatea geografică, 

limba, handicapul, educația și experiența 

profesională, ar trebui să se aplice numai 

marilor întreprinderile cotate la bursă. 

Divulgarea politicii privind diversitatea ar 

trebui să facă parte din declarația de 

guvernanță corporativă, în conformitate cu 

articolul 20 din Directiva 2013/34/UE. 
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acestea ar trebui să ofere o explicație 

clară a motivelor. 

 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Pentru o mai bună transparență și 

în conformitate cu concluziile Consiliului 

European din 22 mai 2013, revizuirea 

Directivei 2013/34/UE ar trebui să 

cuprindă și o extindere a domeniului de 

aplicare a obligațiilor de raportare pentru 

fiecare țară în parte, astfel încât acestea 

să se aplice tuturor marilor întreprinderi 

și grupuri și tuturor entităților de interes 

public. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

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 

(17) Deoarece obiectivul prezentei 

directive, și anume sporirea relevanței, 

coerenței, transparenței 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 
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atingerea obiectivului urmărit. atingerea obiectivului urmărit. 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 

fundamentale și se conformează 

principiilor recunoscute, în special, de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, inclusiv libertatea de a desfășura 

o activitate comercială, respectarea vieții 

private și protecția datelor cu caracter 

personal. Prezenta directivă trebuie să fie 

pusă în aplicare în conformitate cu aceste 

drepturi și principii. 

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 

fundamentale și se conformează 

principiilor recunoscute, în special, de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, inclusiv nediscriminarea, 

egalitatea dintre femei și bărbați, 
libertatea de a desfășura o activitate 

comercială, respectarea vieții private și 

protecția datelor cu caracter personal. 

Prezenta directivă trebuie să fie pusă în 

aplicare în conformitate cu aceste drepturi 

și principii. 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Considerentul 18a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) În cazul în care în lanțul de 

aprovizionare al unei întreprinderi se 

decorelează de sursă și de răspundere, 

aceasta poate prezenta importante riscuri 

nu doar la adresa întreprinderii în sine, 

dar și a societății în general din țările 

terțe, mai ales în țările în curs de 

dezvoltare și în economiile emergente, ca 

urmare a activităților acestei 

întreprinderi. Prin urmare, este important 

ca societățile mari să realizeze procedurile 

de diligență necesară pentru lanțurile lor 

de aprovizionare, mai ales în cazurile în 

care folosesc subcontractanți în țările în 

curs de dezvoltare și în economiile 
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emergente. Aceste politici specifice ar 

trebui să fie divulgate pentru a atenua 

astfel de riscuri, iar părțile interesate ar 

trebui informate în legătură cu evaluările 

pe care le-au efectuat întreprinderile. 

 

Amendamentul  33 

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, 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Modificări la Directiva 78/660/CEE Modificări ale Directivei 2013/34/UE 

 

Amendamentul  35 

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: 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 
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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 

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 
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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 

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.”  

 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 2 
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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. ' 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 

 

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.” 
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Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 a (nou) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 2 – punctul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. La articolul 2, se adaugă următorul 

punct: 

 „16a. „Raportarea pentru fiecare țară în 

parte” înseamnă următoarele informații 

financiare, care trebuie oferite de o 

întreprindere definită la articolul 2 

punctul 1 literele (a), (b) și (c) și la 

articolul 3 alineatul (4) pentru fiecare stat 

membru și fiecare țară terță în care își 

desfășoară activitatea: 

 (a) denumirea, tipul activităților și 

localizarea geografică; 

 (b) cifra de afaceri; 

 (c) numărul angajaților în echivalent 

normă întreagă; 

 (d) profitul sau pierderea înainte de 

impozitare; 

 (e) impozitul pe profit sau pierdere; 

 (f) subvenții publice primite.” 

 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 b (nou) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3b. La articolul 18, se introduce 

următorul alineat: 
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 „(2a) Statele membre impun 

întreprinderilor mari și tuturor entităților 

de interes public să facă public anual un 

raport pentru fiecare țară în parte privind 

exercițiul financiar, întocmit pe o bază 

consolidată. 

 Aceste obligații nu se aplică 

întreprinderilor reglementate de dreptul 

intern al unui stat membru care sunt 

filiale sau societăți-mamă, dacă se 

îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

 (a) societatea-mamă intră sub incidența 

legislației unui stat membru; precum și 

 (b) raportarea defalcată pe țări efectuată 

de întreprindere este inclusă în raportul 

consolidat privind plățile efectuate către 

guverne întocmit de societatea-mamă 

respectivă în conformitate cu articolul 39. 

 Informațiile prevăzute la alineatul (1) 

sunt supuse auditului în conformitate cu 

Directiva 2006/43/CE și sunt publicate, în 

cazul în care este posibil, ca anexă la 

propriile situații financiare anuale sau la 

situația financiară consolidată a societății 

respective, după caz.” 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 c – litera a (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3c. Articolul 19 se modifică după cum 

urmează: 

 (a) La alineatul (1), al treilea paragraf se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „În măsura în care este necesar pentru 

înțelegerea evoluției activităților, 

rezultatelor și situației întreprinderii, 

analiza menționată la alineatul (1) 
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conține indicatori-cheie de performanță 

financiară și nefinanciară, relevanți 

pentru activitatea specifică a 

întreprinderii. La furnizarea analizei 

menționate la alineatul (1), raportul de 

gestiune conține, atunci când este cazul, 

referiri și explicații suplimentare privind 

sumele raportate în situațiile financiare 

anuale.” 

 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 c – litera b (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) Se adaugă următorul alineat (1a): 

 „(1a) Pentru întreprinderile cu un număr 

mediu de angajați în cursul exercițiului 

financiar de peste 250 care, la data 

întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 

depășește în total 20 de milioane EUR, fie 

au o cifră de afaceri netă de peste 40 de 

milioane EUR, analiza cuprinde, de 

asemenea, o declarație nefinanciară 

privind activitatea întreprinderilor și 

impactul lor asupra societății, cel puțin în 

domeniile legate de aspectele sociale, de 

mediu, de egalitatea de gen și de personal, 

precum și de respectarea drepturilor 

omului, combaterea corupției și a mitei. 

Analiza face referire și la lanțurile 

integrale de aprovizionare ale societăților, 

la subcontractanți și la relațiile de afaceri, 

inclusiv: 

 (a) o descriere a politicii adoptate de 

întreprindere în legătură cu aceste 

aspecte; 

 (b) rezultatele acestor politici; 

 (c) riscurile legate de aceste aspecte și 

modul în care societatea gestionează 
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riscurile respective; 

 (d) o descriere a politicii de diligență 

necesară aplicată de societate în cazul 

organelor sale administrative, de gestiune 

și de supraveghere în ceea ce privește 

lanțurile de aprovizionare și 

subcontractanții societății, cel puțin în 

domeniile legate de aspectele de mediu, 

sociale și de personal, precum și de 

respectarea drepturilor omului, 

combaterea corupției și a mitei. De 

asemenea, descrierea include obiectivele 

acestei politici de diligență necesară, 

modul în care a fost pusă în aplicare și 

rezultatele obținute pe parcursul perioadei 

de raportare. 

 La prezentarea acestor informații, 

întreprinderea se bazează pe cadrele 

naționale, ale UE sau pe cadrele 

internaționale, cum ar fi Principiile 

directoare privind afacerile și drepturile 

omului de punere în aplicare a cadrului 

„protecție, respect și remediere” al 

Organizației Națiunilor Unite și pe 

Orientările privind întreprinderile 

multinaționale ale Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE).” 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 c – litera c (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 19 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (c) Alineatul (4) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „(4) Dacă întocmește un raport 

cuprinzător corespunzător aceluiași 

exercițiu financiar pe baza cadrelor 

naționale, ale UE sau a cadrelor 

internaționale și care cuprinde 
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informațiile prevăzute la alineatul (1) 

litera (a), întreprinderea este scutită de 

obligația de a întocmi declarația 

nefinanciară prevăzută la alineatul (1) 

litera (a), cu condiția ca acest raport 

cuprinzător să facă parte din raportul de 

gestiune.” 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 c – litera d (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 19 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (d) Se adaugă următorul alineat: 

 „(4a) O întreprindere care este o filială, 

este scutită de la 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 acel raport de 

gestiune consolidat este redactat în 

conformitate cu articolul 29.” 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 d – litera a (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 20 – alineatul 1 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3d. Articolul 20 se modifică după cum 

urmează: 

 (a) La alineatul (1), se adaugă 

următoarea literă 

 „(fa) o descriere a politicii în materie de 

diversitate a întreprinderii pentru 

organele sale administrative, de 
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conducere și de supraveghere referitor la 

aspecte precum vârsta, sexul, diversitatea 

geografică, handicapul, educația și 

experiența profesională, obiectivele 

acestei politici privind diversitatea, modul 

în care a fost pusă în aplicare și 

rezultatele în perioada de raportare. Dacă 

întreprinderea nu dispune de o astfel de 

politică, declarația conține o explicație 

clară și argumentată în acest sens.” 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 d – litera b (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) Se adaugă următorul alineat (1a): 

 „(1a) „Întreprinderile menționate la 

articolul 2 punctul 1 literele (b) și (c) și 

punctul 14 literele (a) și (b) întocmesc și 

fac public un raport privind 

responsabilitatea specială care include: 

 (a) procedurile care țin seama de 

responsabilitatea lor specială, inclusiv 

recunoașterea acestei responsabilități în 

cadrul formării personalului, al 

evaluărilor și al mecanismelor de alertă; 

 (b) sistemele de arbitraj de reglementare 

și procedurile de negociere în materie de 

reglementare utilizate în scopul reducerii 

capitalului sau alte norme prudențiale; 

 În cazul în care se percep conflicte între 

stabilitatea unei instituții și sistemul 

financiar, acestea sunt raportate 

autorității competente.” 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 d – litera c (nouă) 
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Directiva 2013/34/UE 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (c) Alineatul (3) se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „(3) Auditorul statutar sau societatea de 

audit își exprimă, în conformitate cu 

articolul 34 alineatul (1) al doilea 

paragraf, opinia referitoare la 

informațiile pregătite în temeiul 

alineatului (1) literele (c), (ca) și (d) de la 

prezentul articol și verifică dacă au fost 

oferite informațiile menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b), (e), (f) și (g) 

și la alineatul (1a) de la prezentul 

articol.” 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 d – litera d (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 20 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (d) se adaugă următorul alineat: 

 „(4a) Fără a se aduce atingere articolului 

40, alineatul (1) litera (g) nu se aplică 

întreprinderilor mici și mijlocii.” 

 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 d – litera e (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 20 – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (e) Se adaugă următorul alineat: 
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 „(4b) Pentru a contracara practicile de 

planificare fiscală agresivă, statele 

membre adoptă o normă generală 

antiabuz, astfel cum este definită în 

Recomandarea Comisiei Europene din 

12 decembrie 2012 privind planificarea 

fiscală agresivă, ignorând toate acordurile 

sau seriile de acorduri artificiale care au 

fost adoptate în scopul fundamental al 

evitării impozitării și care sunt adaptate la 

situațiile interne și transfrontaliere 

limitate la Uniune, precum și la situațiile 

care implică țări terțe.” 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 e – litera a (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 29 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3e. Articolul 29 se modifică după cum 

urmează: 

 (a) se adaugă următorul alineat: 

 „(3a) Analiza include, de asemenea, o 

declarație nefinanciară care conține 

informații referitoare la aspecte 

fundamentale pentru înțelegerea 

evoluției, rezultatelor sau situației 

societății. Aceasta se referă la aspecte de 

mediu, aspecte sociale și privind 

personalul, respectarea drepturilor 

omului, combaterea corupției și a dării de 

mită, inclusiv: 
 

 (a) o descriere a politicii adoptate de grup 

în legătură cu aceste aspecte; 

 (b) rezultatele acestor politici; 

 (c) riscurile legate de aceste aspecte și 

modul în care societatea gestionează 

riscurile respective; 



 

PE519.575v02-00 34/43 AD\1012856RO.doc 

RO 

 (d) o descriere a politicii de diligență 

necesară aplicată de grup în cazul 

organelor sale administrative, de gestiune 

și de supraveghere în ceea ce privește 

lanțurile de aprovizionare și 

subcontractanții societății, cel puțin în 

domeniile legate de aspectele de mediu, 

sociale și de personal, precum și de 

respectarea drepturilor omului, 

combaterea corupției și a mitei. De 

asemenea, descrierea ar trebui să includă 

obiectivele acestei politici de diligență 

necesară, modul în care a fost pusă în 

aplicare și rezultatele obținute pe 

parcursul perioadei de raportare. 

 Dacă, în ansamblu, întreprinderile 

incluse în consolidare nu raportează 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. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 e – litera b (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 29 – alineatul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) se adaugă următorul alineat: 

 „(3b) În sensul alineatului (1) de la 

prezentul articol, dacă o societate-mamă 

întocmește un raport cuprinzător 

corespunzător aceluiași exercițiu 

financiar, care se referă la întregul grup, 

pe baza cadrelor naționale, ale UE sau a 

cadrelor internaționale și care cuprinde 

informațiile prevăzute la alineatul (1a), 

societatea-mamă este scutită de obligația 
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de a întocmi declarația nefinanciară 

prevăzută la alineatul (1), cu condiția ca 

raportul cuprinzător să facă parte din 

raportul de gestiune consolidat.” 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 e – litera c (nouă) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 29 – alineatul 3 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (c) se adaugă următorul alineat: 

 „(3c) În sensul alineatului (1) de la 

prezentul articol, o societate-mamă care 

este, de asemenea, o filială, este scutită de 

la 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 respectivul raport de gestiune 

consolidat este redactat în conformitate cu 

prezentul articol.” 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 f (nou) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 41 – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3f. La articolul 41 se adaugă următorul 

punct:  

 „5a. „Raportarea pentru fiecare țară în 

parte” înseamnă următoarele informații 

financiare, care trebuie oferite de o 

întreprindere definită la articolul 2 

alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la 

articolul 3 alineatul (4) pentru fiecare stat 

membru și fiecare țară terță în care își 
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desfășoară activitatea: 
 

 (a) numele, tipul activităților și 

amplasarea geografică; 

 (b) cifra de afaceri; 

 (c) numărul de angajați în echivalent 

normă întreagă; 

 (d) profitul sau pierderea înainte de 

impozitare; 

 (e) impozitul pe profit sau pierdere; 

 (f) subvenții publice primite.” 

 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 g (nou) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 42 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3g. La articolul 42, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

 „(1) Statele membre impun 

întreprinderilor mari și tuturor entităților 

de interes public obligația de a întocmi și 

a publica anual un raport asupra plăților 

către guverne.” 

 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 h (nou) 

Directiva 2013/34/UE 

Articolul 44 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3h. La articolul 44, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 
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 „(1) Statele membre impun 

întreprinderilor mari sau entităților de 

interes public care intră sub incidența 

legislației lor obligația de a întocmi un 

raport consolidat asupra plăților efectuate 

către guverne în conformitate cu 

articolele 42 și 43 dacă, în calitate de 

societăți-mamă, au obligația de a întocmi 

situații financiare consolidate în 

conformitate cu articolul 22 

alineatele (1)-(6).” 

 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 i (nou) 

Directiva 2013/34/CE 

Articolul 49 – alineatul 1 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3i. Articolul 49 se înlocuiește cu 

următorul text: 

 „Articolul 49 

 Exercitarea delegării de competențe 

 (1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 46 litera (ca) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de patru 

ani de la …(4)*. Comisia prezintă un 

raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu șase luni înainte de 

încheierea perioadei de patru ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 (3) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 46 litera (ca) poate fi revocată 
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oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificată 

în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

 (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 (5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 46 litera (ca) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecțiuni în termen de trei luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu trei luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului.” 
 

 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 j 

Directiva 2013/34/CE 

Articolul 53 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3j. La articolul 53, se introduce următorul 

alineat: 

 „(1a) Statele membre se asigură că se 

adoptă proceduri eficiente la nivel 

național pentru a garanta respectarea 

obligațiilor prevăzute de prezenta 

directivă. Aceste proceduri sunt accesibile 
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tuturor persoanelor fizice și juridice care 

au un interes legitim în ceea ce privește 

asigurarea dezvăluirii integrale și exacte a 

informațiilor nefinanciare.” 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 2 eliminat 

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 
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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 

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 
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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. ” 

 

 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Statele membre asigură mijloace eficiente 

pentru a monitoriza și pune în executare 

dezvăluirea integrală și exactă a 

informațiilor nefinanciare de către 

întreprinderi, în conformitate cu 

dispozițiile prezentei directive. 

 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Intrarea în vigoare Intrarea în vigoare și consolidarea 

 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta directivă intră în vigoare în a 

douăzecea zi de la data publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezenta directivă intră în vigoare în a 

douăzecea zi de la data publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Aceasta este consolidată cu directiva pe 

care o modifică în termen de trei luni de 

la intrarea sa în vigoare. 

Justificare 

Este important ca versiunile consolidate ale directivelor modificate să fie disponibile și 

publicate rapid. 
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