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Predlog spremembe 4
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov in tveganj 
na tem področju.

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od podjetij 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov in tveganj 
na tem področju. Vsebovati bi morala tudi 
informacije o dobavnih verigah in v 
primeru pomembnejših akterjev v teh 
verigah, o njihovih podizvajalcih.

Or. pl

Predlog spremembe 5
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic 

(7) Družbe te informacije zagotovijo na 
podlagi vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah za izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“ in smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, in se lahko zanašajo na 
nacionalne okvire, okvire EU, kot je 
sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
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Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000 
Mednarodne organizacije za 
standardizacijo, tristranske deklaracije o 
načelih večnacionalnih podjetij in socialne 
politike Mednarodne organizacije dela
(MOD) ter pobude za globalno poročanje.

presojo (EMAS) in druge mednarodne 
okvire, kot je na primer pobuda Združenih 
narodov (ZN) za globalni dogovor,
standard ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, tristranska 
deklaracija o načelih večnacionalnih
podjetij in socialni politiki Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje.

Or. en

Predlog spremembe 6
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Letno poročilo naj v obsegu, 
potrebnem za razumevanje vpliva podjetja 
na človekove pravice ter njegovih 
socialnih in okoljskih vplivov, vključuje 
tudi ključne nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za posamezni 
poslovni sektor.

Or. en

Predlog spremembe 7
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Države članice bi morale zagotoviti 
primerna in učinkovita sredstva za 
izvrševanje celovitega, točnega in 
verodostojnega razkritja nefinančnih 
informacij družb v skladu z določbami te 
direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 8
Inese Vaidere

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Evropski svet je na 
zasedanju 24. in 25. marca 2011 pozval k 
splošnemu zmanjšanju regulativnega 
bremena, zlasti za mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), na 
evropski in nacionalni ravni ter predlagal 
ukrepe za povečanje produktivnosti, cilj 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast pa je 
izboljšati poslovno okolje za MSP in 
spodbujati uveljavljanje MSP na 
mednarodni ravni. Zato bi se morale 
zahteve o razkritju iz 
Direktive 78/660/EGS in 
Direktive 83/349/EGS v skladu z načelom
„najprej pomisli na male“ uporabljati samo 
za določena velika podjetja in skupine.

(10) Evropski svet je na 
zasedanju 24. in 25. marca 2011 pozval k 
splošnemu zmanjšanju regulativnega 
bremena, zlasti za mala in srednje velika 
podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), na 
evropski in nacionalni ravni, pozdravil, da 
namerava Komisija predlagati načine, 
kako mikropodjetja izvzeti iz področja 
uporabe nekaterih predpisov ter predlagal 
ukrepe za povečanje produktivnosti, cilj 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast pa je 
izboljšati poslovno okolje za MSP in 
spodbujati uveljavljanje MSP na 
mednarodni ravni. Zato bi se morale 
zahteve o razkritju iz 
Direktive 78/660/EGS in 
Direktive 83/349/EGS v skladu z načelom
„najprej pomisli na male“ uporabljati samo 
za določena velika podjetja in skupine.

Or. en

Predlog spremembe 9
Inese Vaidere

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
Mikropodjetja in MSP bi morala biti 
izvzeta iz dodatnih zahtev, obvezno 
razkritje izjave o nefinančnem poslovanju 
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pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 500, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

v letnem poročilu pa bi se moralo 
uporabljati samo za družbe, katerih 
povprečno število zaposlenih je večje 
od 500, pri čemer je njihova bilančna vsota 
večja od 20 milijonov EUR ali so njihovi 
čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

Or. en

Predlog spremembe 10
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 500, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 250, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 17,5 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 35 milijonov EUR.

Or. en

Predlog spremembe 11
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pri sprejemanju meril za določanje, 
katera telesa so zajeta z obveznostjo 
razkritja nefinančnih informacij, je treba 
upoštevati razlike v gospodarski razvitosti 
posameznih držav članic, iz česar sledi, da 
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bo za doseganje enakih rezultatov iz 
gospodarske dejavnosti v posameznih 
državah potrebno drugačno povprečno 
število zaposlenih. Pri izbiri meril za 
določanje katera telesa bodo zajeta s temi 
novimi zahtevami za poročanje, je zato 
treba nameniti večjo pozornost bilančni 
vsoti ali čistemu prihodku.

Or. pl

Predlog spremembe 12
Daniël van der Stoep

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raznolikost sposobnosti in stališč 
članov upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov družb omogoča dobro 
razumevanje poslovne organizacije in 
zadev. Člani teh organov lahko zato na 
konstruktiven način izprašujejo odločitve 
poslovodstva in so bolj odprti za
inovativne zamisli, s čimer se preprečijo 
podobna stališča članov in pojav
„skupinskega razmišljanja“. Raznolikost 
zato prispeva k učinkovitemu nadzoru 
poslovodstva in uspešnemu upravljanju 
družbe. Zato bi bilo pomembno izboljšati 
preglednost vzpostavljene politike 
raznolikosti v družbah. Tako bi bil trg 
obveščen o praksah upravljanja podjetij, 
ta pa bi bila pod posrednim pritiskom 
glede oblikovanja bolj raznolikih odborov.

(15) Raznolikost sposobnosti in stališč 
članov upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov družb omogoča dobro 
razumevanje poslovne organizacije in 
zadev. Člani teh organov lahko zato na 
konstruktiven način izprašujejo odločitve 
poslovodstva in so bolj odprti za 
inovativne zamisli, s čimer se preprečijo 
podobna stališča članov in pojav
„skupinskega razmišljanja“. Takšna 
vprašanja bi bilo treba vendarle prepustiti 
prosti presoji upravnih, poslovodnih in 
nadzornih organov podjetja.

Or. nl

Predlog spremembe 13
Daniël van der Stoep

Predlog direktive
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne 
organe v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 
za velika podjetja, ki kotirajo na borzi. 
Zato ta obveznost ne bi smela veljati za 
mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smele biti 
obvezane k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 
za velika podjetja, ki kotirajo na borzi.
Zato ta obveznost ne bi smela veljati za 
mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, bi moralo 
veljati samo za velika podjetja, ki kotirajo 
na borzi. Zato ta obveznost ne bi smela 
veljati za mala in srednje velika podjetja, ki 
jih je mogoče izvzeti iz nekaterih 
računovodskih obveznosti v skladu s 
členom 27 Direktive 78/660/EGS.
Razkritje politike raznolikosti bi moralo 
biti v skladu s členom 46a 
Direktive 78/660/EGS vključeno v izjavo o 
sodelovanju pri upravljanju. Družbe, ki 
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politike raznolikosti, ne bi smele biti 
obvezane k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

nimajo take politike raznolikosti, ne bi 
smele biti obvezane k vzpostavitvi take 
politike, vendar bi morale jasno navesti 
razloge, zakaj je ne vzpostavijo.

Or. en

Predlog spremembe 15
María Muñiz De Urquiza

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 
za velika podjetja, ki kotirajo na borzi.
Zato ta obveznost ne bi smela veljati za 
mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smele biti 
obvezane k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, bi moralo 
veljati samo za velika podjetja, ki kotirajo 
na borzi. Zato ta obveznost ne bi smela 
veljati za mala in srednje velika podjetja, ki 
jih je mogoče izvzeti iz nekaterih 
računovodskih obveznosti v skladu s 
členom 27 Direktive 78/660/EGS.
Razkritje politike raznolikosti bi moralo 
biti v skladu s členom 46a 
Direktive 78/660/EGS vključeno v izjavo o 
sodelovanju pri upravljanju. Družbe, ki 
nimajo take politike raznolikosti, ne bi 
smele biti obvezane k vzpostavitvi take 
politike, vendar bi morale jasno navesti 
razloge, zakaj je ne vzpostavijo.

Or. es

Predlog spremembe 16
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – alinea iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

tveganji na tem področju, povezanimi z 
dejavnostmi podjetja, ki bodo verjetno 
povzročile ali so povzročile nastanek 
resnih in škodljivih učinkov na področju 
socialnih in okoljskih zadev ter človekovih 
pravic, in kako podjetje upravlja ta 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 17
Thijs Berman

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to
ustrezno obrazloži.

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to
utemeljeno obrazloži na podlagi ocene 
tveganja, v kateri se opredelijo tveganja 
zaradi neizvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji in potrošniki morajo biti obveščeni o oceni tveganja, ki jo pripravijo družbe, ker ne 
izvajajo politike o opredeljenih zadevah nefinančnega poročanja. Utemeljena razlaga bo 
vlagateljem in potrošnikom omogočila, da razumejo kako družbe vidijo in ocenijo tveganja v 
svojih strategijah.

Predlog spremembe 18
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, kot so: sistem 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS) in mednarodni okviri, na primer 
pobude Združenih narodov (ZN) za 
globalni dogovor, vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah za 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“, 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja, 
standard ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, 
tristranske deklaracije o načelih 
večnacionalnih podjetij in socialne 
politike Mednarodne organizacije dela 
(MOD) ter pobude za globalno poročanje.

Or. pl

Predlog spremembe 19
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov
EU ali mednarodnih okvirov in v tem 
primeru opredeli, katere okvire je
uporabila.

Družba pri zagotavljanju takšnih 
informacij uporabi vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah za 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Upošteva tudi 
nacionalne okvire, okvire EU ali
mednarodne okvire, ter v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.
Določba velja brez poseganja v zahteve te 
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direktive ali drugo zakonodajo ali 
smernice Evropske unije z natančnejšimi 
predpisi za razkritje nefinančnih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 20
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar zagotavlja takšne nefinančne 
informacije družba navede pravni okvir, 
ki ga je uporabila.

Or. pl

Predlog spremembe 21
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, 
analiza vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za posamezno poslovanje.

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe in 
človekovih pravic ter socialnih učinkov in 
učinkov na okolje, analiza vključuje tako 
ključne finančne in nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za posamezno 
poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 22
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska komisija razvije smernice za 
metodologijo in uporabo mednarodnih 
standardov in nefinančnih kazalnikov 
uspešnosti, ki bi pomagale družbam pri 
poročanju.

Or. en

Predlog spremembe 23
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najkasneje 18 mesecev po 
sprejetju direktive objavi smernice in 
poročilo Evropskega parlamenta in Sveta 
o razvoju smernic. 

Or. en

Predlog spremembe 24
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ustanovi usmerjevalni odbor za 
razkrivanje nefinančnih informacij, da bi 
podprla izvajanje zahtev glede poročanja 
o nefinančnih informacijah ter 
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uravnoteženo in odprto vključila 
zainteresirane strani v razvoj smernic za 
metodologijo in uporabo mednarodnih 
standardov in nefinančnih kazalnikov 
uspešnosti.

Or. en

Predlog spremembe 25
Daniël van der Stoep

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 46a se spremeni: črtano
(a) v odstavku 1 se doda točka (g):
‘g) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“ '
(b) Doda se odstavek 4:
 „4. Točka (g) odstavka 1 se ne uporablja 
za družbe v smislu člena 27.“ '

Or. nl

Predlog spremembe 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 1 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, ciljev in 
načinov izvajanja te politike raznolikosti 
ter rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.

Or. en

Predlog spremembe 27
María Muñiz De Urquiza

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Directiva 78/660/CEE yDirectiva 83/349/CEE
Artículo 46a–párrafo1–punto g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, ciljev in 
načinov izvajanja te politike raznolikosti 
ter rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.

Or. es

Predlog spremembe 28
Thijs Berman

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 78/660/EGS
Člen 53 a – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvrševanje
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti in primerni mehanizmi za 
zagotovitev, da družbe v skladu z 
določbami te direktive pravilno razkrivajo 
nefinančne informacije.
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti nacionalni postopki za 
uveljavitev izpolnjevanja obveznosti iz te 
direktive ter da so ti postopki na voljo za 
vse fizične in pravne osebe, ki imajo 
zakonit interes v skladu z nacionalnim 
pravom pri zagotavljanju, da se določbe te 
direktive spoštujejo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili lažni prijaznosti do okolja in zavajajočih informacij, je treba v državah 
članicah uvesti posebne mehanizme za pravilno izvajanje in izvrševanje te direktive. Da bi 
upoštevali zelo različne razmere v državah članicah, jim je treba omogočiti prilagodljivost pri 
uporabi teh mehanizmov.

Predlog spremembe 29
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 250, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 17,5 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od
35 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
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informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, ter 
ob upoštevanju celotne dobavne verige 
podjetja, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 30
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – alinea iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

tveganji na tem področju, povezanimi z 
dejavnostmi podjetja, ki bodo verjetno 
povzročile ali so povzročile nastanek 
resnih in škodljivih učinkov na področju 
socialnih in okoljskih zadev ter človekovih
pravic, in kako podjetje upravlja ta 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 31
Thijs Berman

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba to 
ustrezno obrazloži.

Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba pripravi 
utemeljeno obrazložitev na podlagi ocene 
tveganja, v kateri se opredelijo tveganja 
zaradi neizvajanja..
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Or. en

Obrazložitev

Vlagatelji in potrošniki morajo biti obveščeni o oceni tveganja, ki jo pripravijo družbe, ker ne 
izvajajo politike o opredeljenih zadevah nefinančnega poročanja. Utemeljena razlaga bo 
vlagateljem in potrošnikom omogočila, da razumejo kako družbe vidijo in ocenijo tveganja v 
svojih strategijah.

Predlog spremembe 32
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V konsolidiranem letnem poročilu se
lahko take informacije zagotovijo na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, pri čemer se v 
tem primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, kot so: sistem 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 
(EMAS) in mednarodni okviri, na primer 
pobude Združenih narodov (ZN) za 
globalni dogovor, vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah za 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“, 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja, standard ISO 
26000 Mednarodne organizacije za 
standardizacijo, tristranske deklaracije o 
načelih večnacionalnih podjetij in 
socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje.

Or. pl

Predlog spremembe 33
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
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Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V konsolidiranem letnem poročilu se
lahko take informacije zagotovijo na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, pri čemer se v 
tem primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.

Družba pri zagotavljanju takšnih 
informacij uporabi vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah za 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Upošteva lahko
tudi nacionalne okvire, okvire EU ali
mednarodne okvire, ter v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabilo.
Določba velja brez poseganja v zahteve te 
direktive ali drugo zakonodajo ali 
smernice Evropske unije z natančnejšimi 
predpisi za razkritje nefinančnih 
informacij. 

Or. en

Predlog spremembe 34
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar zagotavlja takšne nefinančne 
informacije družba navede pravni okvir, 
ki ga je uporabila.

Or. pl

Predlog spremembe 35
Thijs Berman

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka b
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvrševanje
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti in primerni mehanizmi za 
zagotovitev, da družbe v skladu z 
določbami te direktive pravilno razkrivajo 
nefinančne informacije.
Države članice zagotovijo, da so na voljo 
učinkoviti nacionalni postopki za 
uveljavitev izpolnjevanja obveznosti iz te 
direktive ter da so ti postopki na voljo za 
vse fizične in pravne osebe, ki imajo 
zakonit interes v skladu z nacionalnim 
pravom pri zagotavljanju, da se določbe te 
direktive spoštujejo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili lažni prijaznosti do okolja in do okolja in zavajajočih informacij, je treba v 
državah članicah uvesti posebne mehanizme za pravilno izvajanje in izvrševanje te direktive. 
Da bi upoštevali zelo različne razmere v državah članicah, jim je treba omogočiti 
prilagodljivost pri uporabi teh mehanizmov.

Predlog spremembe 36
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Spremljanje in izvrševanje

1. Države članice zagotovijo primerna in 
učinkovita sredstva za spremljanje in 
učinkovito izvrševanje celovitega, točnega 
in verodostojnega razkritja nefinančnih 
informacij podjetij v skladu z določbami te 
direktive.
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2. Države članice zagotovijo, da so na 
voljo sodni in/ali upravni postopki za 
uveljavitev izpolnjevanja obveznosti iz te 
direktive ter da so ti postopki na voljo za 
vse fizične in pravne osebe, ki imajo 
zakonit interes v skladu z merili v 
nacionalnem pravu pri zagotavljanju, da 
se spoštujejo določbe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 37
Jean-Jacob Bicep
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija najpozneje [tri leta po sprejetju 
te direktive] pregleda določbe člena 46 in 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
in po potrebi pripravi zakonodajne 
predloge o:
– razkritju nefinančnih informacij v 
praksi, hkrati z informacijami o dobavni 
verigi, ali je ta učinkovita in ali so 
zagotovljene ustrezne smernice in metode;
– napredku pri poročanju nefinančnih 
informacij po vsem svetu;
– izvajanju okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
smernic Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja;

– uporabi kazalnikov o rabi zemljišč, 
vode, emisij toplogrednih plinov in 
materialov; ter
– učinkovitosti obstoječih mehanizmov za 
preverjanje in izvrševanje.“
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Or. en


