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Amendement 4
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico’s 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn.

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico’s 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn. Zij moet ook de toeleveringsketen 
van de vennootschap omvatten alsmede de 
onderaannemers wanneer het om 
belangrijke spelers in deze keten gaat.

Or. pl

Amendement 5
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, EU-
kaderregelingen zoals het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) en 

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie dienen ondernemingen de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het VN-
kader "Protect, Respect and Remedy" toe 
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internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader “Protect, Respect and Remedy” van 
de Verenigde Naties, de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
de Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

te passen, alsook de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen, en 
kunnen ze zich eveneens baseren op 
nationale kaderregelingen, EU-
kaderregelingen zoals het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) en andere
internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

Or. en

Amendement 6
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In de mate waarin zulks 
noodzakelijk is voor een goed begrip van 
het effect van de vennootschap op de 
mensenrechten, de samenleving en het 
milieu moeten de jaarverslagen niet-
financiële prestatie-indicatoren voor de 
economische sector in kwestie omvatten.

Or. en

Amendement 7
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) De lidstaten moeten waarborgen 
dat er adequate en effectieve 
mechanismen bestaan om volledige, 
accurate en geloofwaardige 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen af te 
dwingen overeenkomstig de bepalingen 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 8
Inese Vaidere

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Europese Raad van 24 en 25 maart 
2011 heeft opgeroepen om de 
administratieve rompslomp, vooral voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s), op Europees en nationaal niveau 
te verminderen en heeft maatregelen ter 
verbetering van de productiviteit 
voorgesteld. De Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
heeft daarnaast tot doel het 
ondernemingsklimaat voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) te 
verbeteren en hun activiteiten op 
internationaal vlak te bevorderen. Volgens 
het "denk eerst klein"-principe moeten de 
voorschriften inzake bekendmaking in de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
derhalve alleen worden toegepast op 
bepaalde grote ondernemingen en groepen.

(10) De Europese Raad van 24 en 25 maart 
2011 heeft opgeroepen om de 
administratieve rompslomp, vooral voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s), op Europees en nationaal niveau 
te verminderen, was ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om 
voorstellen in te dienen waardoor micro-
ondernemingen niet onder sommige 
toekomstige verordeningen vallen, en 
heeft maatregelen ter verbetering van de 
productiviteit voorgesteld. De Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei heeft daarnaast tot doel het 
ondernemingsklimaat voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) te 
verbeteren en hun activiteiten op 
internationaal vlak te bevorderen. Volgens 
het "denk eerst klein"-principe moeten de 
voorschriften inzake bekendmaking in de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
derhalve alleen worden toegepast op 
bepaalde grote ondernemingen en groepen.
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Or. en

Amendement 9
Inese Vaidere

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo’s moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 500 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 
40 miljoen EUR hebben.

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Micro-
ondernemingen en kmo’s moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 500 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 
40 miljoen EUR hebben.

Or. en

Amendement 10
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
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de activa en de omzet. Kmo’s moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 500 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 
40 miljoen EUR hebben.

de activa en de omzet. Kmo’s moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 250 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 
17,5 miljoen EUR of een netto-omzet van 
meer dan 35 miljoen EUR hebben.

Or. en

Amendement 11
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Bij het vaststellen van de criteria 
om te bepalen welke organen verplicht 
zijn niet-financiële informatie bekend te 
maken, moet rekening worden gehouden 
met verschillen in het niveau van 
economische ontwikkeling in de 
afzonderlijke lidstaten en bijgevolg met 
het feit dat verschillende landen een 
verschillend gemiddeld aantal 
werknemers nodig hebben om met hun 
economische activiteit hetzelfde resultaat 
te bereiken. Bij het kiezen van de criteria 
om te bepalen welke organen aan deze 
nieuwe rapportagevoorschriften moeten 
voldoen, moet meer nadruk komen te 
liggen op het balansbedrag of de netto-
omzet.

Or. pl

Amendement 12
Daniël van der Stoep
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen bevordert 
het goede begrip van de bedrijfsorganisatie 
en van het zakendoen. Deze diversiteit 
zorgt ervoor dat de leden van deze organen 
de bestuursbeslissingen op constructieve 
wijze ter discussie kunnen stellen en meer 
open komen te staan voor vernieuwende 
ideeën, waardoor het zogenoemde 
„eenheidsdenken”, met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt aangepakt.
Aldus wordt een daadwerkelijke vorm van 
toezicht op het bestuur en een succesvolle 
governance van de vennootschap 
bevorderd. Het is dan ook belangrijk meer 
transparantie te brengen in het 
diversiteitsbeleid dat ondernemingen 
voeren. Hierdoor wordt de markt 
geïnformeerd over de praktijken op het 
gebied van corporate governance en 
worden ondernemingen indirect onder 
druk gezet om te zorgen voor meer 
diversiteit in hun raad van bestuur.

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen bevordert 
het goede begrip van de bedrijfsorganisatie 
en van het zakendoen. Deze diversiteit 
zorgt ervoor dat de leden van deze organen 
de bestuursbeslissingen op constructieve 
wijze ter discussie kunnen stellen en meer 
open komen te staan voor vernieuwende 
ideeën, waardoor het zogenoemde 
„eenheidsdenken”, met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt aangepakt.
Dergelijke aangelegenheden behoren 
echter aan de discretie van bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen te worden 
overgelaten.

Or. nl

Amendement 13
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 

Schrappen
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geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig 
artikel 27 van Richtlijn 78/660/EEG van 
bepaalde boekhoudkundige 
verplichtingen kunnen worden ontheven, 
moeten niet aan deze verplichting worden 
onderworpen. Bekendmaking van het 
diversiteitsbeleid moet een onderdeel zijn 
van de verklaring inzake corporate 
governance, zoals voorgeschreven bij 
artikel 46 bis van Richtlijn 78/660/EEG.
Ondernemingen die geen diversiteitsbeleid 
voeren, moeten niet worden verplicht een 
dergelijk beleid in te voeren maar moeten 
duidelijk toelichten om welke redenen zij 
dat niet doen.

Or. nl

Amendement 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-,
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig artikel 
27 van Richtlijn 78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst, handicap en
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring bekend te maken, moet 
alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
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moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. en

Amendement 15
María Muñiz De Urquiza

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig 
artikel 27 van Richtlijn 78/660/EEG van 
bepaalde boekhoudkundige verplichtingen 
kunnen worden ontheven, moeten niet aan 
deze verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst, handicap en 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring bekend te maken, moet 
alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. es
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Amendement 16
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5de risico's die met deze aangelegenheden
verbonden zijn en hoe de vennootschap 
deze risico’s beheert.

de risico's die met de activiteiten van de 
vennootschap verbonden zijn en 
waarschijnlijk zullen leiden of reeds 
hebben geleid tot ernstige negatieve 
effecten op de maatschappij, het milieu en 
de mensenrechten, en hoe de 
vennootschap deze risico’s beheert.

Or. en

Amendement 17
Thijs Berman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet.

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, geeft zij een 
gemotiveerde en op een beoordeling van 
de risico's gebaseerde verklaring waarom 
zij dit niet doet.

Or. en

Motivering

Investeerders en consumenten moeten in kennis worden gesteld van de risicobeoordeling die 
vennootschappen verrichten als zij geen beleid voeren met betrekking tot de aangelegenheden 
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waarover een niet-financieel verslag moet worden uitgebracht. Met een gemotiveerde 
verklaring begrijpen investeerders en consumenten beter hoe vennootschappen risico's 
beschouwen en beoordelen in hun eigen strategieën.

Amendement 18
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en in dat geval vermeldt 
zij op welke kaderregelingen zij zich heeft 
gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen, zoals: het milieubeheer-
en milieuauditsysteem (EMAS) en 
internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het VN-
kader "Protect, Respect and Remedy", de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Internationale 
Organisatie voor Normalisatie (ISO) 
26000, de tripartiete beginselverklaring 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid en het 
Global Reporting Initiative.

Or. pl

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
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Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en in dat geval vermeldt 
zij op welke kaderregelingen zij zich heeft 
gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
past de vennootschap de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties toe evenals de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kan de vennootschap zich ook 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd. 
Deze bepaling is van toepassing 
onverminderd de voorschriften van deze 
richtlijn en andere wetgeving of 
richtsnoeren van de Europese Unie met 
specifiekere voorschriften inzake 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen.

Or. en

Amendement 20
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het verstrekken van dergelijke niet-
financiële informatie geeft de 
vennootschap aan welk rechtskader zij 
heeft gebruikt.

Or. pl
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Amendement 21
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, en haar effecten op de 
mensenrechten, de samenleving en het 
milieu, omvat de analyse ook essentiële 
financiële en niet-financiële prestatie-
indicatoren die betrekking hebben op het 
specifieke bedrijf van de vennootschap.

Or. en

Amendement 22
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie ontwikkelt 
richtsnoeren betreffende de methodologie 
en het gebruik van internationale normen 
en niet-financiële prestatie-indicatoren 
om vennootschappen bij hun 
rapportagewerkzaamheden te 
ondersteunen.

Or. en
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Amendement 23
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert de richtsnoeren 
en brengt uiterlijk 18 maanden na de 
vaststelling van de richtlijn aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de ontwikkeling van de 
richtsnoeren. 

Or. en

Amendement 24
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie richt een comité voor de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie op dat ondersteuning biedt bij 
de uitvoering van de vereisten inzake de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie en belanghebbenden betrekt 
bij de vaststelling van richtsnoeren 
betreffende de methoden en het gebruik 
van internationale normen en niet-
financiële prestatie-indicatoren op 
evenwichtige en open wijze.

Or. en
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Amendement 25
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 46 bis wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

(a) aan lid 1 wordt het volgende punt g) 
toegevoegd:
‘g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische
diversiteit, achtergrond inzake opleiding 
en beroepservaring, de doelstellingen van 
dit diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.’
(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:
‘4. Punt g) van lid 1 is niet van toepassing 
op vennootschappen in de zin van artikel 
27.’

Or. nl

Amendement 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 bis – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, handicap, achtergrond inzake 
opleiding en beroepservaring, de 
doelstellingen van dit diversiteitsbeleid, de 
wijze van tenuitvoerlegging van dit beleid 
en de resultaten in de verslagperiode. 
Indien de vennootschap geen beleid op dit 
gebied voert, bevat het overzicht een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting 
waarom zij dit niet doet.

Or. en

Amendement 27
María Muñiz De Urquiza

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG en Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 46 bis – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode.  Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, handicap, achtergrond inzake 
opleiding en beroepservaring, de 
doelstellingen van dit diversiteitsbeleid, de 
wijze van tenuitvoerlegging van dit beleid 
en de resultaten in de verslagperiode. 
Indien de vennootschap geen beleid op dit 
gebied voert, bevat het overzicht een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting 
waarom zij dit niet doet.

Or. es



PE521.485v02-00 18/25 AM\1007956NL.doc

NL

Amendement 28
Thijs Berman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 53 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handhaving
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve en adequate mechanismen 
bestaan om te zorgen voor een correcte 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve nationale procedures bestaan 
om de verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn te doen naleven en dat deze 
procedures ter beschikking staan van alle 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die er overeenkomstig het nationale recht 
een rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. en

Motivering

Om het risico van "greenwashing" en misleidende informatie te voorkomen, moeten er in de 
lidstaten specifieke mechanismen bestaan om op de correcte omzetting en de naleving van de 
richtlijn toe te zien. Om rekening te houden met zeer uiteenlopende nationale situaties, moet 
de lidstaten flexibiliteit worden geboden met betrekking tot de werking van deze 
mechanismen.

Amendement 29
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
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Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
500 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
250 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een 
netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap,
met inbegrip van:

Or. en

Amendement 30
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn en hoe de vennootschap 
deze risico’s beheert.

de risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn in verband met de 
activiteiten van de vennootschap, die 
waarschijnlijk zullen leiden of reeds 
hebben geleid tot ernstige negatieve 
effecten op de maatschappij, het milieu en 
de mensenrechten, en hoe de 
vennootschap deze risico’s beheert.

Or. en
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Amendement 31
Thijs Berman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen.

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
geven zij een gemotiveerde en op een 
beoordeling van de risico's gebaseerde 
verklaring waarom zij dit niet doen.

Or. en

Motivering

Investeerders en consumenten moeten in kennis worden gesteld van de risicobeoordeling die 
vennootschappen verrichten als zij geen beleid voeren met betrekking tot de aangelegenheden 
waarover een niet-financieel verslag moet worden uitgebracht. Met een gemotiveerde 
verklaring begrijpen investeerders en consumenten beter hoe vennootschappen risico's 
beschouwen en beoordelen in hun eigen strategieën.

Amendement 32
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting
kan het geconsolideerde jaarverslag zich 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan het geconsolideerde jaarverslag zich 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen, zoals: het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) en internationale 
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kaderovereenkomsten zoals het Global 
Compact van de VN, de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het VN-kader "Protect, 
Respect and Remedy", de richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

Or. pl

Amendement 33
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan het geconsolideerde jaarverslag zich
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
past de vennootschap de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties toe evenals de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kan de vennootschap zich in 
haar geconsolideerde jaarverslag ook 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd. 
Deze bepaling is van toepassing 
onverminderd de voorschriften van deze 
richtlijn en andere wetgeving of 
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richtsnoeren van de Europese Unie met 
specifiekere voorschriften inzake 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen. 

Or. en

Amendement 34
Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het verstrekken van dergelijke niet-
financiële informatie geeft de 
vennootschap aan welk rechtskader zij 
heeft gebruikt.

Or. pl

Amendement 35
Thijs Berman

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b
Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handhaving
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve en adequate mechanismen 
bestaan om te zorgen voor een correcte 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.
De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve nationale procedures bestaan 
om de verplichtingen uit hoofde van deze 
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richtlijn te doen naleven en dat deze 
procedures ter beschikking staan van alle 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die er overeenkomstig het nationale recht 
een rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. en

Motivering

Om het risico van "greenwashing" en misleidende informatie te voorkomen, moeten er in de 
lidstaten specifieke mechanismen bestaan om op de correcte omzetting en de naleving van de 
richtlijn toe te zien. Om rekening te houden met zeer uiteenlopende nationale situaties, moet 
de lidstaten flexibiliteit worden geboden met betrekking tot de werking van deze 
mechanismen.

Amendement 36
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Toezicht en handhaving

1. De lidstaten waarborgen dat er 
adequate en effectieve mechanismen 
bestaan voor het toezicht op en de 
daadwerkelijke handhaving van de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.
2. De lidstaten waarborgen dat 
gerechtelijke en/of administratieve 
procedures om de verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn te doen naleven 
ter beschikking staan van alle personen, 
waaronder rechtspersonen, die er 
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overeenkomstig de in hun nationale 
wetgeving vastgestelde criteria een 
rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. en

Amendement 37
Jean-Jacob Bicep
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Uiterlijk [drie jaar na de vaststelling van 
deze richtlijn] herziet de Commissie de 
bepalingen van artikel 46 en brengt zij bij 
het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit, zo nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen, betreffende:
- de in de praktijk bekendgemaakte niet-
financiële informatie, waaronder 
informatie betreffende de 
toeleveringsketen, de doeltreffendheid van 
deze rapportage en het bestaan van 
adequate ondersteuning en methoden;
- de wereldwijd geboekte vooruitgang op 
het gebied van niet-financiële rapportage;
- de uitvoering van het VN-kader 
"Protect, Respect and Remedy" en de 
richtsnoeren daarvan, evenals de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;
- het gebruik van indicatoren voor het 
gebruik van bodem en water, 
broeikasgasemissies, en het gebruik van 
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materialen; alsmede
- de doeltreffendheid van de bestaande 
mechanismen voor controle en 
handhaving.

Or. en


