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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

I. Introducere  

 

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) s-a dezvoltat de-a lungul anilor, devenind o 

modalitate reușită de a crea valoare care contribuie la obiectivele întreprinderii și este 

benefică societății, prin faptul că întreprinderile acordă o atenție sporită provocărilor de mediu 

și societale pe termen lung. Europa este regiunea din lume unde majoritatea întreprinderilor 

au aderat la inițiativa „Global Compact” a ONU, în temeiul căreia întreprinderile prezintă 

rapoarte anuale cu privire la activitățile lor în materie de RSI. 

 

Raportorul Comisiei ITRE este de părere că dezvăluirea informațiilor nefinanciare, cum ar fi 

dezvăluirea strategiei întreprinderilor în domeniul RSI, rămâne la inițiativa întreprinderilor. 

Eforturile și raportarea în ceea ce privește RSI sunt axate pe aspecte esențiale ale strategiei 

întreprinderii, fiind mai curând o completare a acesteia și nu un exercițiu birocratic. 

Întreprinderile sunt diferite, ele însele fiind cel mai bine plasate pentru a decide care sunt 

aspectele și inițiativele cele mai relevante pentru activitățile lor în materie de RSI. 

 

Raportorul salută propunerea Comisiei ca modalitate de a promova transparența și de a 

soluționa fragmentarea și diversele solicitări cu care se confruntă întreprinderile în Europa 

atunci când raportează părților interesate cu privire la activitățile nefinanciare. 

 

II. Explicarea amendamentelor 

 

1) Conformare sau justificare 

 

În vederea soluționării aspectelor legate de transparență și fragmentare pentru părțile 

interesate în ceea ce privește cadrul folosit de întreprinderi, subiectele pe care le raportează și 

locul unde părțile interesate pot găsi aceste rapoarte, raportorul consideră să este suficient ca 

raportarea să se aplice întreprinderilor care dispun de o strategie privind RSI, acestea 

dezvăluind activitățile lor în materie de RSI în raportul anual. În plus, pentru ca activitatea în 

materie de RSI să continue și pentru a încuraja întreprinderile să se angajeze în inițiative 

privind RSI ca parte integrantă a strategiei lor de afaceri, o listă lungă de categorii alese pe 

criterii politice ar reprezenta o sarcină administrativă care nu va adăuga nicio valoare 

întreprinderilor (care nu își desfășoară în mod obligatoriu activitatea în sectorul în care o 

anumită categorie este relevantă) sau părților interesate.  

 

2) Riscuri 

 

Raportorul sugerează să se precizeze tipul de riscuri introducând noțiunea de „riscuri 

principale” pentru a permite întreprinderilor să-și axeze raportarea asupra riscurilor pertinente 

din domeniul în cauză și să nu-și încarce raportul cu texte generale, fără relevanță, cu privire 

la riscurile aplicabile oricărei întreprinderi din orice sector. 

 

3) Cadrul de reglementare 
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Raportorul sugerează eliminarea cadrului ”național” pentru a soluționa problema fragmentării 

și a promova transparența pentru părțile interesate care citesc și compară informațiile. 

Raportul ar trebui elaborat folosind cadrul stabilit la nivel internațional și european.  

 

4) Diversitate 

 

Raportorul consideră că IMM-urile ar trebui să fie excluse în mod explicit de la raportarea cu 

privire la diversitate, cerință ce se aplică societăților cotate la bursă. În plus, raportorul 

consideră că termenul „argumentată” ar trebui eliminat deoarece o explicație „clară” ar trebui 

să fie suficientă.  
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 

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

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Există dovezi care atestă faptul că 

dezvăluirea informațiilor nefinanciare 

îmbunătățește politicile societății în 

domeniul social, al mediului și al 

drepturilor omului și sistemele de 

management, reducând astfel impactul 

negativ cauzat de activitățile acestora. 

Dovezile demonstrează și faptul că 

societățile care analizează și dezvăluie 

informații nefinanciare își sporesc 

competitivitatea, beneficiază de reduceri 

de costuri, de acces facilitat la capital, de 

o performanță sporită pe piețele 

financiare și de o stabilitate crescută. 

 

 

Amendamentul  2 

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 

(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, a dării de mită și a 

evaziunii fiscale. O astfel de declarație ar 
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descriere a politicilor, a rezultatelor și a 

riscurilor legate de aceste aspecte. 

trebui să includă o descriere a politicilor, a 

rezultatelor și a riscurilor legate de aceste 

aspecte. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru furnizarea acestor informații, 

societățile pot recurge la cadrele naționale, 

la cadrele UE, cum ar fi sistemul de 

management de mediu și audit (EMAS) și 

la cadrele internaționale, precum „Global 

Compact” al Organizației Națiunilor Unite 

(ONU), principiile directoare privind 

afacerile și drepturile omului de punere în 

aplicare a cadrului „protecție, respect și 

remediere” al Organizației Națiunilor 

Unite, orientările privind întreprinderile 

multinaționale ale Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE), standardul 26000 al Organizației 

Internaționale de Standardizare (ISO), 

Declarația tripartită de stabilire a 

principiilor privind întreprinderile 

multinaționale și politica socială a 

Organizației Internaționale a Muncii 

(OIM), precum și Inițiativa de raportare 

globală. 

(7) Pentru furnizarea acestor informații, 

societățile pot recurge la orientările 

privind întreprinderile multinaționale ale 

Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) sau 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, 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. Comisia ar trebui să aibă în 

vedere introducerea unui standard 

european armonizat. 

 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7c) Statele membre iau măsuri pentru 

crearea unor mecanisme adecvate și 

eficiente care să asigure dezvăluirea 
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deplină, corectă și credibilă a 

informațiilor nefinanciare de către 

societăți în conformitate cu dispozițiile 

prezentei directive. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 

privind diversitatea organelor 

administrative, de conducere și de 

supraveghere referitor la aspecte precum 

vârsta, sexul, diversitatea geografică, 

educația și experiența profesională, ar 

trebui să se aplice numai marilor societăți 

cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 

mici și mijlocii care pot fi scutite de 

anumite obligații contabile în conformitate 

cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 

ar trebui să nu intre sub incidența acestei 

obligații. Divulgarea politicii privind 

diversitatea ar trebui să facă parte din 

declarația de guvernanță corporativă, în 

conformitate cu articolul 46a din Directiva 

78/660/CEE. Societățile care nu dispun de 

o politică de diversitate nu ar trebui să fie 

obligate să pună în aplicare o astfel de 

politică, însă acestea ar trebui să ofere o 

explicație clară a motivelor. 

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 

privind diversitatea organelor 

administrative, de conducere și de 

supraveghere referitor la aspecte precum 

vârsta, sexul, diversitatea geografică, 

integrarea persoanelor cu handicap și cu 

nevoi speciale, educația și experiența 

profesională, ar trebui să se aplice numai 

marilor societăți cotate la bursă. Prin 

urmare, întreprinderile mici și mijlocii care 

pot fi scutite de anumite obligații contabile 

în conformitate cu articolul 27 din 

Directiva 78/660/CEE ar trebui să nu intre 

sub incidența acestei obligații. Divulgarea 

politicii privind diversitatea ar trebui să 

facă parte din declarația de guvernanță 

corporativă, în conformitate cu articolul 

46a din Directiva 78/660/CEE. Societățile 

care nu dispun de o politică de diversitate 

nu ar trebui să fie obligate să pună în 

aplicare o astfel de politică, însă acestea ar 

trebui să ofere o explicație clară a 

motivelor. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera a 

Directiva 78/660/CEE 

Articolul 46 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(1) (a) Raportul anual conține o analiză „(1) (a) Raportul anual conține o analiză 
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fidelă a evoluției activităților, rezultatelor 

și situației societății, precum și o descriere 

a principalelor riscuri și incertitudini cu 

care se confruntă aceasta. 

fidelă a evoluției activităților, rezultatelor 

și situației societății, precum și o descriere 

a managementului principalelor riscuri și 

incertitudini cu care se confruntă aceasta. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera a 

Directiva 78/660/CEE 

Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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: 

Pentru societățile cu un număr mediu de 

peste 500 de angajați în cursul exercițiului 

financiar 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 și care 

au adoptat o politică privind aspectele de 

mediu, aspectele sociale și în ceea ce 

privește personalul, respectarea drepturilor 

omului, combaterea corupției, a dării de 

mită și aspectele privind frauda fiscală, 

analiza include, de asemenea, o declarație 

nefinanciară care conține informații 

privind: 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera a  

Directiva 78/660/CEE 

Articolul 46 - alineatul 1 - litera b - paragraful 1 – punctul iii  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) riscurile legate de aceste aspecte și 

modul în care societatea gestionează 

riscurile respective. 

(iii) principalele riscuri legate de aceste 

aspecte și modul în care societatea 

gestionează riscurile respective. 
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Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera a 

Directiva 78/660/CEE  

Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă o societate nu pune în aplicare 

politici în ceea ce privește unul sau mai 

multe dintre aceste aspecte, aceasta oferă 

o explicație. 

eliminat 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera b 

Directiva 78/660/CEE 

Articolul 46 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(4) Dacă o societate întocmește un raport 

cuprinzător corespunzător aceluiași 

exercițiu financiar pe baza cadrelor 

naționale, ale UE sau a cadrelor 

internaționale și care cuprinde informațiile 

prevăzute la alineatul (1) litera (b), aceasta 

este scutită de obligația de a întocmi 

declarația nefinanciară prevăzută la 

alineatul (1) litera (b), cu condiția ca acest 

raport să facă parte din raportul anual.” 

„(4) Dacă o societate întocmește un raport 

cuprinzător corespunzător aceluiași 

exercițiu financiar pe baza cadrelor UE sau 

a cadrelor internaționale și care cuprinde 

informațiile prevăzute la alineatul (1) litera 

(b), aceasta este scutită de obligația de a 

întocmi declarația nefinanciară prevăzută 

la alineatul (1) litera (b), cu condiția ca 

acest raport să facă parte din raportul 

anual, fiind publicat împreună cu acesta 

sau făcând trimitere la el.” 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 78/660/CEE 

Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 

societății pentru organele sale 

„(g) o descriere a politicii de diversitate a 

societății pentru organele sale 
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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.” 

administrative, de conducere și de 

supraveghere referitor la aspecte precum 

vârsta, sexul, nevoile speciale, diversitatea 

geografică, integrarea persoanelor cu 

handicap și cu nevoi speciale, 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 în acest sens”. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 2 – litera b 

Directiva 78/660/CEE  

Articolul 46 a – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(4) Alineatul (1) litera (g) nu se aplică 

societăților în sensul articolului 27.” 

(4) Alineatul (1) litera (g) nu se aplică 

societăților în sensul articolului 27 și 

microîntreprinderilor, întreprinderilor 

mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în 

recomandarea Comisiei 2003/361*. 

 __________________ 

 * Recomandarea Comisiei 2003/361/CE 

din 6 mai 2003 privind definiția 

microîntreprinderilor, a întreprinderilor 

mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 

36).” 

 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 3 

Directiva 78/660/CEE 

Articolul 53 a – paragrafele 1 a și 1 b (noi) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Statele membre iau măsuri pentru crearea 

unor mecanisme eficiente și adecvate care 
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să asigure dezvăluirea corectă a 

informațiilor nefinanciare de către 

societăți, în conformitate cu dispozițiile 

prezentei directive. 

 Statele membre se asigură de existența 

unor proceduri naționale eficiente pentru 

a impune respectarea obligațiilor 

prevăzute de prezenta directivă, precum și 

că aceste proceduri sunt accesibile tuturor 

persoanelor fizice sau juridice care au un 

interes legitim ca dispozițiile prezentei 

directive să fie respectate. 

Justificare 

Este necesar să se înființeze mecanisme specifice în statele membre, pentru a se asigura 

punerea în aplicare în mod corect și respectarea prezentei directive. Pentru a se ține seama 

de diferitele situații naționale, statelor membre ar trebui să li se acorde suficientă flexibilitate 

în privința funcționării acestor mecanisme. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera a 

Directiva 83/349/CEE 

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(1) Raportul consolidat anual include o 

analiză fidelă a evoluției activităților, 

rezultatelor și situației ansamblului 

întreprinderilor incluse în consolidare, 

precum și o descriere a principalelor riscuri 

și incertitudini cu care se confruntă acestea. 

„(1) Raportul consolidat anual include o 

analiză fidelă a evoluției activităților, 

rezultatelor și situației ansamblului 

întreprinderilor incluse în consolidare, 

precum și o descriere a managementului 

principalelor riscuri și incertitudini cu care 

se confruntă acestea. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera a 

Directiva 83/349/CEE 

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru întreprinderile-mamă ale 

întreprinderilor care urmează să fie 

consolidate, care împreună au un număr 

mediu de angajați în cursul exercițiului 

financiar de peste 500 și care, la data 

întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 

depășește în total 20 de milioane EUR, fie 

au o cifră de afaceri netă de peste 40 de 

milioane EUR, analiza include, de 

asemenea, o declarație nefinanciară care 

conține informații privind cel puțin 

aspectele de mediu, aspectele sociale și în 

ceea ce privește personalul, respectarea 

drepturilor omului, combaterea corupției și 

a dării de mită, inclusiv: 

Pentru întreprinderile-mamă ale 

întreprinderilor care urmează să fie 

consolidate, care împreună au un număr 

mediu de peste 500 de angajați în cursul 

exercițiului financiar 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 și care au adoptat o politică 

privind aspectele de mediu, aspectele 

sociale și în ceea ce privește personalul, 

respectarea drepturilor omului, combaterea 

corupției, a dării de mită și aspectele 

privind frauda fiscală, analiza include, de 

asemenea, o declarație nefinanciară care 

conține informații privind: 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera a 

Directiva 83/349/CEE  

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul iii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) riscurile legate de aceste aspecte și 

modul în care societatea gestionează 

riscurile respective. 

(iii) principalele riscuri legate de aceste 

aspecte și modul în care societatea 

gestionează riscurile respective. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera a 

Directiva 83/349/CEE  

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă, în ansamblu, întreprinderile 

incluse în consolidare nu pun în aplicare 

politici în ceea ce privește unul sau mai 

multe dintre aceste aspecte, societatea 

eliminat 
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oferă o explicație în acest sens. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera a 

Directiva 83/349/CEE  

Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La prezentarea acestor informații, raportul 

consolidat anual se poate baza pe cadrele 

naționale, ale UE sau pe cadrele 

internaționale și specifică cadrele pe care s-

a bazat. 

La prezentarea acestor informații, raportul 

consolidat anual se poate baza pe cadrele 

UE sau pe cadrele internaționale și 

specifică cadrele pe care s-a bazat. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – punctul 1 – litera b 

Directiva 83/349/CEE  

Articolul 36 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„(4) Dacă o întreprindere-mamă întocmește 

un raport cuprinzător corespunzător 

aceluiași exercițiu financiar, care se referă 

la întregul grup de întreprinderi 

consolidate, pe baza cadrelor naționale, ale 

UE sau a cadrelor internaționale și care 

cuprinde informațiile prevăzute la alineatul 

(1) al treilea paragraf, întreprinderea-mamă 

este scutită de obligația de a întocmi 

declarația nefinanciară prevăzută la 

alineatul (1) al treilea paragraf, cu condiția 

ca acest raport cuprinzător să facă parte din 

raportul anual consolidat. 

„(4) Dacă o întreprindere-mamă întocmește 

un raport cuprinzător corespunzător 

aceluiași exercițiu financiar, care se referă 

la întregul grup de întreprinderi 

consolidate, pe baza cadrelor UE sau a 

cadrelor internaționale și care cuprinde 

informațiile prevăzute la alineatul (1) al 

treilea paragraf, întreprinderea-mamă este 

scutită de obligația de a întocmi declarația 

nefinanciară prevăzută la alineatul (1) al 

treilea paragraf, cu condiția ca acest raport 

cuprinzător să facă parte din raportul anual 

consolidat, publicat împreună cu acesta 

sau făcând trimitere la el. 
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