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Amendamentul 1
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât de acum încălzirea 
globală este ireversibilă și este urgent 
necesar să inițiem o bifurcare a modelelor 
noastre de producție, consum și comerț, 
pentru a evita consumul inutil de bunuri 
și energie și pentru a evita transportul de 
mărfuri atunci când anumite bunuri pot fi 
produse în UE;

Or. en

Amendamentul 2
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât unul din obiectivele 
Acordului de la Paris este de a limita 
creșterea temperaturii medii a planetei la 
mult sub 2°C peste nivelurile 
preindustriale și de a continua eforturile 
pentru limitarea acestei creșteri a 
temperaturii la 1,5°C peste nivelurile 
preindustriale;

Or. en

Amendamentul 3
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
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Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât 100 de întreprinderi sunt 
responsabile de peste 70 % din emisiile 
globale de gaze cu efect de seră;

Or. en

Amendamentul 4
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât epidemia de COVID-19 a 
scos în evidență suprapunerea profundă 
dintre sănătatea umană, sănătatea 
animală și sănătatea mediului; întrucât 
dezvoltarea durabilă nu ar trebui să se 
limiteze la protecția mediului și a climei, 
ci și la cel mai înalt nivel de protecție și 
dezvoltare a oamenilor, a viețuitoarelor și 
a ecosistemelor; întrucât obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite vizează multiple aspecte 
transversale, inclusiv ocuparea integrală 
și productivă a forței de muncă și munca 
decentă pentru toți; întrucât guvernanța 
sustenabilă a întreprinderilor are un mare 
potențial de a asigura faptul că 
întreprinderile contribuie la realizarea 
tuturor acestor obiective;

Or. en
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Amendamentul 5
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Uniunea se întemeiază pe 
valorile prevăzute la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și pe 
respectarea principiului precauției 
enunțat la articolul 191 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 6
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât economia mondială aflată 
în schimbare rapidă necesită un model de 
guvernanță a întreprinderilor care să se 
ocupe de cele mai presante provocări, de 
la schimbările climatice, degradarea 
mediului, dezastrele naturale până la 
inegalitățile din ce în ce mai mari la nivel 
mondial; întrucât Uniunea Europeană și 
omenirea, în ansamblu, depășesc în 
prezent patru dintre cele nouă limite ale 
planetei;

Or. en

Amendamentul 7
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
 Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât concurența globală din ce 
în ce mai mare pentru accesul la resurse 
naturale duce adesea la o exploatare 
nesustenabilă a mediului natural și uman 
de către întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 8
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul D (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât guvernanța 
întreprinderilor are un rol esențial în 
îndeplinirea angajamentelor UE de a 
implementa obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale ONU și Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 9
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul E (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

E. întrucât membrii consiliilor de 
administrație au datoria de a acționa în 
interesul întreprinderii în ansamblu, iar 
structurile de guvernanță a 
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întreprinderilor par să fi ajuns să 
interpreteze interesul întreprinderii ca 
fiind interesul pe termen scurt al 
acționarilor;

Or. en

Amendamentul 10
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul F (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât schimbările climatice 
implică riscuri grave pentru securitatea 
alimentară: disponibilitatea alimentelor, 
accesibilitatea alimentelor, utilizarea 
alimentelor și stabilitatea sistemelor 
alimentare; întrucât agricultoarele sunt 
responsabile în prezent de 45 % - 80 % 
din producția totală de alimente în țările 
în curs de dezvoltare și sunt afectate în 
mod disproporționat de schimbările 
climatice și de degradarea mediului;

Or. en

Amendamentul 11
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul G (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât guvernanța în materie de 
dezvoltare durabilă are nevoie de o 
autoritate globală în domeniul mediului 
pentru a opera într-un cadru global care 
să modifice dinamica investițiilor, 
reglementările în materie de mediu, 
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inclusiv acordurile multilaterale de 
mediu, care necesită mecanisme de recurs 
și de sancționare mult mai puternice;

Or. en

Amendamentul 12
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul H (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

H. întrucât defrișările sunt 
responsabile, în medie, de 20 % din 
emisiile de dioxid de carbon provocate de 
om; întrucât defrișările din Brazilia și 
supraexploatarea în marea liberă sunt 
două aspecte importante care ne amintesc 
că avem nevoie urgentă de o guvernanță 
sustenabilă mai bună a mediului la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 13
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul I (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

I. întrucât tot mai multe țări și 
autorități publice acordă statut juridic 
ecosistemelor, întrucât Ecuadorul a 
consacrat drepturile naturii în Constituția 
sa, recunoscând drepturile inalienabile 
ale ecosistemelor de a exista și de a se 
dezvolta și le acordă persoanelor, 
comunităților, popoarelor și națiunilor 
competența de a aplica drepturile naturii 
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și măsuri preventive și restrictive cu 
privire la activitățile care ar putea duce la 
dispariția speciilor, la distrugerea 
ecosistemelor sau la modificarea 
permanentă a ciclurilor naturale;

Or. en

Amendamentul 14
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul J (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

J. întrucât Convenția de la Aarhus 
stabilește o serie de drepturi ale populației 
și ale asociațiilor sale în ceea ce privește 
mediul, inclusiv dreptul de acces la 
informațiile despre mediu, dreptul de a 
participa la luarea deciziilor privind 
mediul și accesul la justiție;

Or. en

Amendamentul 15
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul K (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

K. întrucât în 2017, Comitetul ONU 
pentru examinarea respectării 
dispozițiilor Convenției de la Aarhus a 
constatat că UE încalcă Convenția de la 
Aarhus pentru că nu îi permite populației 
să conteste deciziile instituțiilor UE în 
fața instanțelor UE;

Or. en
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Amendamentul 16
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
 Considerentul L (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

L. întrucât Comisia Europeană a 
stabilit obiective mai ambițioase pentru 
perioada 2019-2024, prin elaborarea unei 
agende pentru un Pact verde european, 
precizând că „Europa trebuie să conducă 
tranziția către o planetă sănătoasă”;

Or. en

Amendamentul 17
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și la obiectivul Uniunii 
pentru 2050 privind neutralitatea climatică, 
și anume că toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la atingerea acestui obiectiv;

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și la obiectivul Uniunii 
pentru 2050 privind neutralitatea climatică, 
și anume că toate sectoarele (chiar dacă au 
calendare diferite, ținând seama de 
particularitățile diferitelor sectoare și de 
dimensiunea întreprinderilor) ar trebui să 
contribuie la atingerea acestui obiectiv;

Or. en
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Amendamentul 18
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și la obiectivul Uniunii 
pentru 2050 privind neutralitatea climatică, 
și anume că toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la atingerea acestui obiectiv;

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor pentru a 
alinia activitățile acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și la angajamentul 
Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră pe măsură ce se apropie de 
obiectivul pentru 2050 privind neutralitatea 
climatică; subliniază că toate sectoarele ar 
trebui să contribuie la atingerea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 19
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și la obiectivul Uniunii 
pentru 2050 privind neutralitatea climatică, 
și anume că toate sectoarele ar trebui să 
contribuie la atingerea acestui obiectiv;

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și a obiectivelor Uniunii 
pentru 2030 privind energia și reducerea 
emisiilor și a obiectivelor pentru 2050 
privind neutralitatea climatică, și anume că 
toate sectoarele ar trebui să contribuie la 
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atingerea acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 20
Joanna Kopcińska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt prevăzute în Pactul verde 
european, precum și la obiectivul Uniunii 
pentru 2050 privind neutralitatea 
climatică, și anume că toate sectoarele ar 
trebui să contribuie la atingerea acestui 
obiectiv;

1. consideră că guvernanța corporativă 
sustenabilă este esențială pentru orientarea 
pe termen lung a întreprinderilor și pentru 
alinierea activităților acestora la realizarea 
obiectivelor generale de mediu ale Uniunii, 
astfel cum sunt conturate în Pactul verde 
european, și anume că toate sectoarele ar 
trebui să contribuie la atingerea acestui 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 21
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă încălcarea drepturilor 
omului în comunitățile locale care rezultă 
din acapararea terenurilor, alimentată, 
printre altele, de interese speculative, 
inclusiv de către întreprinderi cu sediul în 
UE; solicită Comisiei să consolideze 
cadrul Uniunii de guvernanță a 
întreprinderilor în cursul revizuirii 
Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare și să sprijine 
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următoarea Adunare Generală a ONU și 
recunoașterea la nivel mondial a 
dreptului la un mediu sănătos și să 
recunoască în legislație conceptele de 
„prejudiciu semnificativ adus mediului” 
și „ecocid”; solicită, în acest sens, 
revizuirea adecvată a legislației europene 
și a cadrelor internaționale pentru a 
recunoaște ecocidul ca faptă penală;

Or. en

Amendamentul 22
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că cel de-al optulea 
obiectiv de dezvoltare durabilă este 
reprezentat de ocuparea deplină și 
productivă a forței de muncă și munca 
decentă pentru toți; consideră că 
întreprinderile ar trebui să contribuie la 
realizarea acestui obiectiv prin adoptarea 
unui cadru de guvernanță care să asigure 
îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
viață și de muncă ale forței de muncă și să 
creeze pentru toți lucrătorii, prin 
intermediul reprezentanților lor, cadrul 
pentru participarea la stabilirea colectivă 
a condițiilor de muncă și la gestionarea 
locului de muncă;

Or. en

Amendamentul 23
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace
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Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că medicina muncii și 
inspecțiile la locul de muncă sunt 
componente necesare ale oricărei 
guvernanțe sustenabile a întreprinderilor 
și condiții prealabile pentru atingerea 
celui de-al optulea obiectiv de dezvoltare 
durabilă; solicită să se pună accentul pe 
medicina muncii preventivă; consideră că 
mijloacele și prerogativele medicinei 
muncii trebuie extinse la fel ca cele ale 
inspectoratelor de muncă; invită statele 
membre să garanteze prin legislația lor 
independența medicinei muncii și 
inspecției muncii față de angajatori și 
autoritățile administrative, pentru a 
asigura respectarea efectivă a dreptului 
muncii;

Or. en

Amendamentul 24
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. își exprimă îngrijorarea că 
anumite acorduri internaționale de 
investiții, cum ar fi Tratatul privind Carta 
energiei, plasează interesele financiare 
ale corporațiilor multinaționale deasupra 
priorităților din domeniul mediului și al 
climei; îndeamnă Comisia să asigure 
rapid coerența deplină a acordurilor 
comerciale de investiții existente și 
viitoare și faptul că acestea sunt pe deplin 
aliniate la obiectivele UE în domeniul 
mediului și al climei și să prezinte 
propuneri de contracarare a acaparării 
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terenurilor de către întreprinderi și a 
despăduririlor în cadrul viitoarei revizuiri 
a Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare;

Or. en

Amendamentul 25
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază importanța sindicatelor 
pentru ca lucrătorii să își apere drepturile 
și interesele și, astfel, să contribuie la 
realizarea celui de-al optulea obiectiv de 
dezvoltare durabilă; consideră că orice 
guvernanță sustenabilă a întreprinderilor 
trebuie să implice pe deplin sindicatele; 
îndeamnă Uniunea și statele sale membre 
să garanteze drepturile efective de 
asociere, de a negocia și de a încheia 
contracte colective de muncă și de a 
recurge la acțiuni colective în caz de 
conflict de interese, inclusiv dreptul la 
grevă;

Or. en

Amendamentul 26
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1d. accentuează că tranziția ecologică 
și digitalizarea tot mai intensă vor avea 
repercusiuni profunde asupra forței de 
muncă; consideră, prin urmare, că orice 
guvernanță sustenabilă a întreprinderilor 
ar trebui să recunoască și să garanteze 
efectiv dreptul angajaților la formare 
profesională continuă și educație pe tot 
parcursul vieții în timpul programului de 
lucru;

Or. en

Amendamentul 27
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază că o reducere a 
timpului de lucru poate crea milioane de 
locuri de muncă în Europa; reamintește 
că creșterea productivității pe oră este 
direct legată de reducerea timpului de 
lucru, în special datorită efectelor sale 
benefice asupra calității vieții și sănătății 
fizice și psihice a lucrătorilor; subliniază 
că numeroase studii științifice au indicat 
existența unei legături puternice între 
timpul de lucru și impactul asupra 
mediului și că țările care au redus timpul 
de lucru au constatat o îmbunătățire clară 
a indicatorilor lor de mediu; consideră de 
aceea că o reducere negociată a 
programului de lucru ar trebui să fie 
inclusă în guvernanța sustenabilă a 
întreprinderilor;

Or. en
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Amendamentul 28
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. denunță ferm faptul că întâietatea 
acordată rentabilității financiare a 
întreprinderilor, în primul rând în scopul 
de a asigura plata dividendelor către 
acționari, și noile practici de administrare 
rezultate sunt în detrimentul respectării 
efective a obligațiilor sociale și de mediu 
ale întreprinderilor; reamintește că 
presiunea rezultată la locul de muncă îi 
împiedică pe lucrători să-și desfășoare 
activitățile în mod corespunzător și îi 
pune astfel în pericol pe ei și pe ceilalți; 
subliniază că astfel se creează condiții 
pentru situații periculoase și 
nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 29
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. solicită o modulare a impozitului 
pe profit care să ia în considerare 
diferența de mărime dintre întreprinderi și 
să le încurajeze pe acestea să dezvolte o 
guvernanță mai democratică, să reducă 
decalajul dintre salariile cele mai mari și 
cele mai mici, să crească salariile și 
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investițiile productive, penalizând totodată 
întreprinderile care nu garantează 
egalitatea de remunerare, își relocalizează 
producția, își dezvoltă investițiile 
financiare sau măresc cota de dividende;

Or. en

Amendamentul 30
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1h. denunță decalajul tot mai mare 
dintre cele mai mici și cele mai mari 
salarii din întreprinderi; reamintește că 
stagnarea celor mai mici salarii are efecte 
negative asupra sănătății și a condițiilor 
de trai ale lucrătorilor și familiilor lor; 
subliniază că veniturile cele mai mari au 
o amprentă ecologică mai ridicată decât 
veniturile cele mai reduse; consideră de 
aceea că o limitare a salariilor mai mari 
este o măsură atât socială, cât și 
ecologică, necesară pentru asigurarea 
unei dezvoltări durabile; solicită 
introducerea unui cadru salarial cu un 
raport maxim de 1 la 20 între salariile 
cele mai scăzute și cele mai mari dintr-o 
întreprindere;

Or. en

Amendamentul 31
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 i (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1i. solicită o nouă definiție a 
întreprinderilor ca întreprinderi colective 
democratice care au ca obiect de activitate 
producerea unui bun sau a unui serviciu 
care satisface nevoile generațiilor 
prezente și viitoare respectând limitele 
planetei;

Or. en

Amendamentul 32
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 1 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1j. solicită o creștere semnificativă a 
procentului de directori aleși din rândul 
angajaților în consiliile de administrație; 
solicită consolidarea competențelor de 
intervenție ale lucrătorilor în ceea ce 
privește practicile fiscale ale 
întreprinderii, incluzând o putere de 
decizie; solicită instituirea unui drept de 
veto al reprezentanților angajaților cu 
privire la deciziile sau proiectele 
angajatorului care ar putea duce la 
deteriorarea mediului sau la un risc de 
pierdere a capacităților de producție;

Or. en

Amendamentul 33
Joanna Kopcińska

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră, de asemenea, că 
abordarea actuală de a dispune de 
orientări ale Comisiei privind raportarea 
nefinanciară de către întreprinderi este 
insuficientă în sine pentru a obține 
rezultatul dorit al unei raportări 
comparabile, fiabile și consecvente din 
partea întreprinderilor;

2. consideră că politica actuală 
privind raportarea nefinanciară de către 
întreprinderi este în continuare ineficientă 
și, pentru a obține rezultatul dorit al unei 
raportări comparabile, fiabile și 
consecvente din partea întreprinderilor, 
îndeamnă Comisia să ofere, în cooperare 
cu statele membre, asistență și îndrumare 
pentru a sprijini întreprinderile în 
eforturile lor; accentuează, în special, 
importanța sprijinirii IMM-urilor în 
eforturile lor de a monitoriza și de a-și 
adapta modelele corporative și de a 
răspunde cerințelor administrative legate 
de raportarea nefinanciară și studiile 
necesare;

Or. en

Amendamentul 34
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră, de asemenea, că 
abordarea actuală de a dispune de orientări 
ale Comisiei privind raportarea 
nefinanciară de către întreprinderi este 
insuficientă în sine pentru a obține 
rezultatul dorit al unei raportări 
comparabile, fiabile și consecvente din 
partea întreprinderilor;

2. recunoaște că prioritățile 
întreprinderilor sunt adesea axate în mod 
restrâns pe maximizarea profitului pe 
termen scurt și subliniază că 
intensificarea concurenței globale pentru 
accesul la resursele naturale conduce 
adesea la exploatarea nesustenabilă a 
mediului nostru natural comun; 
consideră, de asemenea, că abordarea 
actuală de a dispune de orientări ale 
Comisiei privind raportarea nefinanciară de 
către întreprinderi este insuficientă în sine 
pentru a obține rezultatul dorit al unei 
raportări comparabile, fiabile și 
consecvente din partea întreprinderilor;
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Or. en

Amendamentul 35
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia și statele membre să 
respecte și să promoveze Principiile 
directoare ale Organizației Națiunilor 
Unite privind afacerile și drepturile 
omului și Orientările OCDE privind 
obligația de diligență pentru o conduită 
responsabilă în afaceri pentru a preveni, a 
reduce și a remedia daunele aduse 
mediului și biodiversității, ținând seama 
de obligațiile și de angajamentele de a 
asigura un mediu sigur, curat, sănătos și 
sustenabil;

Or. en

Amendamentul 36
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să stabilească o 
obligație de diligență pentru toate 
întreprinderile ce își desfășoară 
activitatea în UE, pentru a asigura faptul 
că activitățile lor de-a lungul întregului 
lanț valoric se desfășoară în conformitate 
cu standarde sociale și de mediu 
echivalente cu cele care predomină în 
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Uniune;

Or. en

Amendamentul 37
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 
accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 
care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate și necotate la 
bursă care își desfășoară activitatea în UE;

3. consideră că un cadru eficace de 
guvernanță a întreprinderilor trebuie să 
fie în totalitate coerent cu articolul 191 
din TFUE și că mediul și ecosistemele 
noastre comune trebuie să beneficieze de 
o protecție juridică consacrată în 
legislația UE; solicită Comisiei să 
propună, în cadrul apropiatei revizuiri a 
Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare, un cadru 
corespunzător legat de legislația 
europeană privind obligația de diligență a 
întreprinderilor și răspunderea 
întreprinderilor, cu cerințe bine definite în 
ceea ce privește conținutul și accesibilitatea 
informațiilor nefinanciare, care ar trebui să 
se aplice cel puțin tuturor întreprinderilor 
mari cotate și necotate la bursă care își 
desfășoară activitatea în Spațiul Economic 
European;

Or. en

Amendamentul 38
Hildegard Bentele

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 
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accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 
care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate și necotate la 
bursă care își desfășoară activitatea în UE;

accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 
care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate și necotate la 
bursă care își desfășoară activitatea în UE; 
atrage atenția asupra faptului că noile 
standarde europene trebuie să se bazeze 
pe o evaluare a impactului și să fie 
adaptate la capacitățile IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 39
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 
accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 
care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate și necotate la 
bursă care își desfășoară activitatea în 
UE;

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 
accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 
care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate; solicită, de 
asemenea, să fie introduse mecanisme 
pentru IMM-uri, care să le ajute și să 
asigure punerea în practică a acestor 
standarde, cu instrumente de sprijin 
lingvistic și cu acces la platformă;

Or. en

Amendamentul 40
Joanna Kopcińska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 
accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 

3. solicită, în acest sens, adoptarea 
unor standarde europene cu cerințe bine 
definite în ceea ce privește conținutul și 
accesibilitatea informațiilor nefinanciare, 
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care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate și necotate la 
bursă care își desfășoară activitatea în UE;

care ar trebui să se aplice cel puțin tuturor 
întreprinderilor mari cotate și necotate la 
bursă care își desfășoară activitatea în UE, 
ținând seama de dimensiunea și 
capacitățile operaționale ale acestora, 
precum și de particularitățile geo-
economice;

Or. en

Amendamentul 41
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că sectorul serviciilor 
de logistică și al transporturilor a fost 
implicat anterior în crime ecologice și în 
comerțul ilegal cu animale sălbatice; 
invită, așadar, Comisia să includă 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
urile) în domeniul de aplicare al 
Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare și să identifice 
sectoarele de activități economice cu grad 
ridicat de risc care au un impact 
semnificativ asupra aspectelor legate de 
sustenabilitatea mediului;

Or. en

Amendamentul 42
Hildegard Bentele

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită, prin urmare, Comisia să 
stabilească criterii minime pentru 
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sistemele de certificare și să omologheze 
sistemele de certificare; consideră că ar 
trebui să se permită agenților economici 
să utilizeze sistemele de certificare 
omologate la nivelul UE ca standard al 
sectorului, pentru a stabili o strategie 
privind sustenabilitatea întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 43
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară;

4. consideră că regimul revizuit 
instituit prin Directiva privind prezentarea 
de informații nefinanciare ar trebui să 
prevadă clar că obligațiile de raportare ar 
trebui să vizeze și activitățile poluante ale 
întreprinderilor, cum ar fi prospectarea 
țițeiului, utilizarea produselor chimice 
periculoase, microplasticele, 
nanoplasticele, pesticidele, emisiile de 
CO2 și de alte gaze cu efect de seră, 
precum și limitele planetei; invită Comisia 
să se angajeze să elaboreze astfel de 
standarde în cadrul viitoarei revizuiri a 
Directivei privind raportarea nefinanciară;

Or. en

Amendamentul 44
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară;

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară; subliniază că 
salariații trebuie să fie implicați în 
totalitate în elaborarea acestor rapoarte, 
întrucât aceștia cunosc mai bine decât 
oricine riscurile sanitare și de mediu, 
deoarece sunt expuși în fiecare zi acestor 
riscuri;

Or. en

Amendamentul 45
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară;

4. invită, în acest sens, să fie 
elaborate astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară, cu luarea în 
considerare a tuturor dificultăților de 
ordin lingvistic și birocratic cu care se 
confruntă IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 46
Hildegard Bentele

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
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raportarea nefinanciară; raportarea nefinanciară; consideră că 
aceste standarde nu ar trebui să constituie 
o sarcină nejustificată pentru 
întreprinderile mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 47
Joanna Kopcińska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară;

4. invită Comisia să se angajeze să 
elaboreze astfel de standarde în cadrul 
viitoarei revizuiri a Directivei privind 
raportarea nefinanciară, în strânsă 
cooperare cu statele membre;

Or. en

Amendamentul 48
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să includă 
standarde legate de vigilența climatică, 
cum ar fi emisiile de GES directe, 
indirecte și încorporate, contribuțiile la 
despăduriri, precum și standarde legate de 
pierderea biodiversității;

Or. en
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Amendamentul 49
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că normele UE ar trebui 
să ajute întreprinderile, în special IMM-
urile, să asigure faptul că informațiile 
prezentate sunt clare, echilibrate, ușor de 
înțeles și comparabile la nivelul 
societăților dintr-un anumit sector;

Or. en

Amendamentul 50
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. evidențiază faptul că trebuie 
revăzută noțiunea de profitabilitate; 
consideră că profitul întreprinderilor 
trebuie să reflecte profiturile disponibile 
efectiv după refacerea integrală a 
capitalului financiar, natural și uman 
degradat de activitățile întreprinderilor; 
subliniază că niciun tip de capital nu 
trebuie considerat ca putând fi înlocuit cu 
un altul, având în vedere caracterul finit 
al resurselor și ireversibilitatea 
prejudiciilor aduse unora dintre 
componentele lor; solicită ca standardele 
tradiționale de contabilitate aplicate 
capitalului financiar să fie generalizate și 
pentru capitalul natural și cel uman, 
pentru a lua în considerare și a integra în 
contabilitatea financiară a 
întreprinderilor deteriorarea anuală a 
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acestuia din urmă;

Or. en

Amendamentul 51
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete de 
a acționa și nu numai prin obligația de a 
furniza informații;

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete de 
a acționa și nu ar trebui limitată numai la 
prezentarea informațiilor nefinanciare; 
invită Comisia să asigure coerența 
deplină a versiunii revizuite a Directivei 
privind prezentarea de informații 
nefinanciare cu Regulamentul privind 
taxonomia UE a activităților sustenabile 
și să stabilească standarde minime care să 
se aplice întreprinderilor în mod 
obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 52
Joanna Kopcińska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră, de asemenea, că 
coerența legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete 
de a acționa și nu numai prin obligația de 
a furniza informații;

5. consideră, de asemenea, că 
eventuala introducere a unei legislații 
europene noi și specifice privind 
guvernanța corporativă sustenabilă ar 
trebui precedată de o evaluare 
aprofundată privind impactul și valoarea 
adăugată, în care să se prezinte diferitele 
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opțiuni juridice disponibile la nivelul 
Uniunii, fără a compromite 
subsidiaritatea și competențele statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 53
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete de 
a acționa și nu numai prin obligația de a 
furniza informații;

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
nu numai prin introducerea unor obligații 
concrete ce trebuie îndeplinite, cum ar fi 
obligația de raportare, ci și prin măsuri de 
stimulare, în special a întreprinderilor 
mai mici, de a pune în aplicare aceste 
prevederi;

Or. en

Amendamentul 54
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete de 
a acționa și nu numai prin obligația de a 
furniza informații;

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete și 
a unor obiective cuantificate ce trebuie 
îndeplinite și nu numai prin obligația de a 
furniza informații;
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Or. en

Amendamentul 55
Hildegard Bentele

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații concrete de 
a acționa și nu numai prin obligația de a 
furniza informații;

5. consideră, de asemenea, că coerența 
legislației UE privind guvernanța 
corporativă sustenabilă ar trebui realizată 
prin introducerea unor obligații bazate pe 
riscuri, proporționale și executabile ce 
trebuie îndeplinite și garantează protecția 
secretului comercial;

Or. en

Amendamentul 56
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă prin care să se 
introducă o obligație pentru 
întreprinderile cu sediul în Uniune sau 
care își desfășoară activitatea în Uniune 
de a elabora și de a pune în practică 
efectiv un plan public de vigilență 
climatică și de mediu; consideră că aceste 
planuri trebuie să determine, conform 
unei metodologii fiabile și fundamentate 
științific, emisiile de gaze cu efect de seră 
directe și indirecte de categoria 1, 
categoria 2 și categoria 3, generate de 
întreprinderi în cursul activităților lor, și 
trebuie să stabilească o traiectorie de 
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reducere a acestor emisii, compatibilă cu 
obiectivul privind limitarea creșterii 
temperaturii pe termen lung stabilit la 
articolul 2 din Acordul de la Paris, și să 
prezinte mijloacele corespunzătoare 
prevăzute de întreprindere pentru 
realizarea celor stabilite;

Or. en

Amendamentul 57
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că strategiile 
cuprinzătoare de sustenabilitate ale 
întreprinderilor trebuie să vizeze toate 
aspectele funcționării întreprinderii, 
inclusiv lanțurile sale de aprovizionare 
globale; consideră că întreprinderile ar 
trebui să aibă o obligație juridică de a 
colabora cu toate părțile interesate vizate, 
inclusiv cu acționarii, cu angajații și cu 
părțile care sunt afectate de activitățile și 
lanțurile lor de aprovizionare;

Or. en

Amendamentul 58
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită ca această propunere 
legislativă să pună la dispoziția 
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publicului, în sensul articolului 2 
alineatul (4) din Convenția de la Aarhus, 
o cale de atac efectivă ce poate fi utilizată 
împotriva întreprinderilor vizate în cazul 
în care acestea nu își respectă obligațiile 
privind elaborarea și punerea în aplicare 
efectivă a planurilor de vigilență climatică 
și de mediu; consideră că această 
propunere legislativă ar trebui să prevadă, 
de asemenea, posibilitatea ca instanțele să 
poată aplica amenzi întreprinderilor care 
nu pot demonstra că își respectă 
obligațiile privind elaborarea și punerea 
în aplicare efectivă a planurilor de 
vigilență climatică și de mediu, amenzi 
bazate pe cifra de afaceri anuală sau pe 
dividendele întreprinderilor respective;

Or. en

Amendamentul 59
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că strategiile de 
sustenabilitate ale întreprinderilor trebuie 
să acorde prioritate intereselor pe termen 
lung, să favorizeze trecerea obligatorie de 
la investițiile și practicile comerciale 
nesustenabile la activități mai sustenabile, 
care promovează obiective de mediu și 
climatice precum producerea energiei din 
surse regenerabile, reducerea deșeurilor 
și promovarea unei economii cu adevărat 
circulare;

Or. en

Amendamentul 60
Manuel Bompard
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în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. regretă faptul că legislația privind 
protecția socială și a mediului și privind 
controlul pericolelor de accidente majore 
cu substanțe periculoase nu este aplicată 
în mod eficace din cauza deficiențelor din 
procesele de inspectare și evaluare a 
instalațiilor; consideră că, în aceste 
împrejurări, nu poate exista o guvernanță 
sustenabilă eficace; reamintește că aceste 
deficiențe, ilustrate în mod tragic de 
accidentul de la întreprinderea Lubrizol 
din Franța, au la origine reducerea 
inspecțiilor și a vizitelor la instalații din 
cauza reducerii permanente a efectivelor 
de personal; subliniază că aceste reduceri 
de personal reprezintă consecința 
obligației de reducere a cheltuielilor 
publice, recomandată în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 61
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. evidențiază faptul că lucrătorii 
unei întreprinderi sunt cel mai bine 
plasați pentru a observa și a raporta 
eventuale încălcări comise de 
întreprindere în raport cu obligațiile sale 
de mediu și sociale; solicită ca lucrătorii 
să aibă dreptul de a lansa o avertizare 
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timpurie pentru a denunța aceste 
încălcări în fața autorităților publice și a 
inspectoratelor; îndeamnă Uniunea și 
statele membre să asigure protecția 
juridică deplină a lucrătorilor care 
acționează ca avertizori împotriva actelor 
de intimidare sau de represalii din partea 
angajatorilor sau asociaților acestora;

Or. en

Amendamentul 62
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. denunță recurgerea masivă și tot 
mai frecventă la subcontractare; 
subliniază că strategia subcontractării 
vizează externalizarea riscurilor 
industriale, comerciale, de sănătate, 
salariale și sociale, transferând 
responsabilitățile contractanților asupra 
subcontractanților și chiar asupra 
angajaților; reamintește că salariile și 
situația subcontractanților sunt, în 
general, mai joase decât cele ale 
salariaților primari; subliniază că 
practica subcontractării exercită presiuni 
în sensul reducerii salariilor și generează 
instabilitate și precaritate la locul de 
muncă; reamintește că condițiile de 
muncă ale subcontractanților sunt 
deosebit de proaste și că, de multe ori, 
dreptul la protejarea sănătății și la 
securitate al acestor angajați nu este 
respectat; solicită, ca un element esențial 
al principiilor guvernanței sustenabile a 
întreprinderilor, ca întreprinderile care 
recurg la prestatori de servicii și la 
subcontractanți să fie răspunzătoare 
juridic și în plan social pentru obligațiile 
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ce decurg din aceste raporturi în ceea ce 
privește condițiile de muncă și siguranța, 
egalitatea de tratament, angajarea în 
muncă, formarea și organizarea 
programului de muncă;

Or. en

Amendamentul 63
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la încercările întreprinse în 
deceniul trecut de a reduce, direct sau 
indirect, sfera de acțiune și competențele 
instanțelor existente în cadrul 
întreprinderilor, cum ar fi CHSCT în 
Franța, sau chiar eliminarea acestora, 
instanțe care ar trebui să constituie baza 
guvernanței sustenabile a 
întreprinderilor; denunță atacurile din 
partea autorităților publice și chiar a unor 
întreprinderi, menite să intimideze 
reprezentanții medicinei ocupaționale, ai 
inspecțiilor muncii și ai sindicatelor sau 
să compromită activitatea acestora; repetă 
că nu poate exista o guvernanță 
sustenabilă și viabilă a întreprinderilor 
fără aceste instanțe, care echilibrează 
puterea angajatorilor și asigură 
respectarea de către aceștia a obligațiilor 
ce le revin; subliniază că orice ajutor de 
stat, finanțare publică, împrumut acordat 
de instituțiile publice oricărei 
întreprinderi, indiferent de dimensiune, 
sector, contextul în care funcționează, 
forma de proprietate și structură, ar trebui 
condiționat prin interzicerea efectivă a 
planurilor de disponibilizare și a 
disponibilizărilor legate de bursele de 
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valori, de menținerea locurilor de muncă, 
de limitarea diferențelor de salarii în 
cadrul întreprinderii la un raport de 1/20, 
de formarea angajaților, de aplicarea 
principiului egalității salariale și de 
stabilirea unui plan public obligatoriu de 
a reduce emisiile de gaze cu efect de seră 
de categoria 1, categoria 2 și categoria 3; 
solicită să fie întărit controlul asupra 
fondurilor publice acordate 
întreprinderilor, precum și sancțiunile în 
cazul nerespectării criteriilor sociale, de 
mediu și fiscale; solicită includerea 
sistematică a reprezentanților salariaților 
în monitorizarea modului în care sunt 
utilizate ajutoarele publice de toate 
tipurile acordate întreprinderilor de către 
autoritățile Uniunii, naționale și locale;

Or. en

Amendamentul 64
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. reamintește că sustenabilitatea 
întreprinderilor depinde de respectarea în 
totalitate a obligațiilor lor de mediu și 
sociale de către conducerea acestora; 
subliniază că sunt necesare inspecții 
eficace și independente pentru a asigura 
respectarea deplină a acestor obligații;

Or. en

Amendamentul 65
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită, în acest sens, adoptarea 
unui cadru legislativ european care să 
oblige întreprinderile să elaboreze, să 
implementeze, să evalueze în mod regulat 
și să actualizeze o strategie de 
sustenabilitate corporativă în consultare cu 
toate părțile interesate relevante; consideră 
că această strategie ar trebui să abordeze în 
special efectele întreprinderilor asupra 
mediului, cum ar fi pierderea biodiversității 
și defrișările, precum și planificarea pe 
termen mediu și lung pentru atingerea 
neutralității climatice până în 2050.

6. subliniază că, atunci când 
încălcarea strategiei de sustenabilitate a 
întreprinderii duce la degradarea 
mediului, trebuie să existe și să fie 
accesibile măsuri eficace de despăgubire, 
care să implice răspunderea întreprinderii 
și răspunderea personală a cadrelor de 
conducere, mai ales în cazurile în care 
sunt aduse mediului prejudicii 
considerabile, cum ar fi „ecocidul”; 
solicită, în acest sens, adoptarea unui cadru 
legislativ european care să oblige 
întreprinderile și directorii acestora să 
elaboreze, să publice, să implementeze, să 
evalueze în mod regulat și să actualizeze 
strategiile lor de sustenabilitate 
corporativă, să integreze limitele planetei, 
drepturile omului și mediul în guvernanța 
întreprinderii, în consultare cu toate părțile 
interesate relevante; consideră că această 
strategie ar trebui să abordeze în special 
efectele întreprinderilor asupra mediului, 
cum ar fi pierderea biodiversității și 
defrișările, precum și planificarea pe 
termen mediu și lung pentru atingerea 
neutralității climatice până în 2050.

Or. en

Amendamentul 66
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită, în acest sens, adoptarea 
unui cadru legislativ european care să 
oblige întreprinderile să elaboreze, să 
implementeze, să evalueze în mod regulat 
și să actualizeze o strategie de 

6. solicită, în acest sens, adoptarea 
unui cadru legislativ european care să 
oblige întreprinderile să elaboreze, să 
implementeze, să evalueze în mod regulat 
și să actualizeze o strategie de 
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sustenabilitate corporativă în consultare cu 
toate părțile interesate relevante; consideră 
că această strategie ar trebui să abordeze în 
special efectele întreprinderilor asupra 
mediului, cum ar fi pierderea biodiversității 
și defrișările, precum și planificarea pe 
termen mediu și lung pentru atingerea 
neutralității climatice până în 2050.

sustenabilitate corporativă în consultare cu 
toate părțile interesate relevante și cu 
luarea în considerare a activității de 
afaceri în ansamblu (cum ar fi lanțurile 
de aprovizionare); consideră că această 
strategie ar trebui să abordeze în special 
efectele întreprinderilor asupra mediului, 
atât în interiorul UE, cât și în exterior, 
cum ar fi pierderea biodiversității și 
defrișările, precum și planificarea pe 
termen mediu și lung pentru atingerea 
neutralității climatice până în 2050.

Or. en

Amendamentul 67
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită, în acest sens, adoptarea 
unui cadru legislativ european care să 
oblige întreprinderile să elaboreze, să 
implementeze, să evalueze în mod regulat 
și să actualizeze o strategie de 
sustenabilitate corporativă în consultare cu 
toate părțile interesate relevante; consideră 
că această strategie ar trebui să abordeze în 
special efectele întreprinderilor asupra 
mediului, cum ar fi pierderea 
biodiversității și defrișările, precum și 
planificarea pe termen mediu și lung pentru 
atingerea neutralității climatice până în 
2050.

6. solicită, în acest sens, adoptarea 
unui cadru legislativ european care să 
oblige întreprinderile să elaboreze, să 
implementeze, să ajute și să ghideze, să 
evalueze în mod regulat și să actualizeze o 
strategie de sustenabilitate corporativă în 
consultare cu toate părțile interesate 
relevante, într-o măsură cât mai mare; 
consideră că această strategie ar trebui să 
abordeze în special planificarea de către 
întreprinderi a măsurilor de protecție a 
mediului, precum și planificarea pe termen 
mediu și lung pentru atingerea neutralității 
climatice până în 2050.

Or. en

Amendamentul 68
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace
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Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, pentru a evita 
disfuncționalități ale pieței, ceea ce ar 
putea pune în pericol realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă și 
reducerea ireversibilă, previzibilă și 
rapidă a amprentei de carbon a Uniunii, 
nu este suficient să se instituie numai 
cadre de guvernanță sustenabilă în 
fiecare întreprindere; evidențiază 
necesitatea unei alocări raționale a 
resurselor în timp, care să fie compatibilă 
cu limitele planetei; solicită, prin urmare, 
să se instituie o planificare democratică, 
ecologică și socială a dezvoltării noastre 
economice;

Or. en

Amendamentul 69
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să revizuiască 
Regulamentul privind Convenția de la 
Aarhus, pentru a promova un mai bun 
acces la justiție în cazul încălcării 
Directivei privind prezentarea de 
informații nefinanciare și al încălcării 
îndatoririlor sociale și de mediu ale 
întreprinderilor din UE; solicită ca 
ecosistemelor să li se confere un statut 
juridic, pentru a le permite persoanelor să 
apere interesele ecosistemelor în 
instanțele de justiție;

Or. en
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Amendamentul 70
Antoni Comín i Oliveres

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune ca, pe lângă măsura prin 
care componenta variabilă a remunerației 
administratorilor este legată de realizarea 
obiectivelor măsurabile stabilite în 
strategia de sustenabilitate a 
întreprinderii, nerespectarea acestor 
obiective să atragă după sine urmări 
financiare și pentru acționari;

Or. en

Amendamentul 71
Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL
Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia și statele membre să 
adopte, ca o modalitate de dezvoltare a 
unei societăți mai sustenabile și ca un 
instrument pentru realizarea unei 
guvernanțe mai sustenabile a 
întreprinderilor, toate măsurile legislative 
necesare prin care să încurajeze 
preluarea de către lucrători a instalațiilor 
industriale amenințate cu închiderea, sub 
forma unor societăți cooperative, 
implicând, pe cât posibil, beneficiarii 
producției, precum și autoritățile publice; 
solicită să fie recunoscut dreptul la 
preemțiune al lucrătorilor 
întreprinderilor;
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Or. en

Amendamentul 72
Marie Toussaint
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. recunoaște faptul că femeile nu 
sunt numai părți vulnerabile în fața 
efectelor schimbărilor climatice, ci 
constituie, de asemenea, agenți eficace ai 
schimbării în ceea ce privește atenuarea 
efectelor și adaptarea la acestea; invită 
Comisia și statele membre să includă 
generalizarea aspectelor de gen în 
analizele de mediu, în elaborarea 
politicilor, a planurilor de acțiune și a 
tuturor celorlalte măsuri de mediu ce 
vizează dezvoltarea sustenabilă și 
schimbările climatice, pentru a stimula 
acordarea unei atenții mai mari 
perspectivelor de gen.

Or. en


