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AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen

tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad 
met betrekking tot de bekendmaking van 
financiële en niet-financiële informatie, en 
informatie inzake diversiteit door bepaalde 
grote ondernemingen en groepen

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Verhoogde transparantie 
betreffende de activiteiten van grote 
vennootschappen, in het bijzonder 
betreffende de naam/namen van 
vestigingen, de aard van de activiteiten en 
de geografische locatie ervan, de omzet, 
het aantal werknemers in 
voltijdequivalenten, de geboekte winst, de 
betaalde belasting op de winst en de 
ontvangen subsidies, is van wezenlijk 
belang om ervoor te zorgen dat EU-
burgers vertrouwen hebben in 
vennootschappen. Verplichte rapportage 
op dit gebied kan daarom als een 
belangrijk element van de 
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verantwoordelijkheid van 
vennootschappen voor hun 
aandeelhouders en de maatschappij 
worden beschouwd.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Duurzaamheidsrapportage is een 
belangrijke stap om verandering teweeg te 
brengen op weg naar een duurzame 
wereldeconomie, waarin naast 
winstgevendheid op de lange termijn, 
ruimte is voor maatschappelijke 
rechtvaardigheid en milieubescherming. 
Transparantie en controleerbaarheid 
nemen een steeds belangrijker plaats in de 
discussies over de ontwikkelingsagenda 
voor de periode na 2015 en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen. Door middel 
van duurzaamheidsrapportage kunnen 
resultaten en effecten worden gemeten, 
gecontroleerd en beheerd en kan de 
capaciteit van de particuliere sector om bij 
te dragen aan duurzame ontwikkeling dan 
ook verder worden versterkt.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verder moeten ook bepaalde wettelijke 
minimumverplichtingen worden opgelegd 
inzake de omvang van de informatie die 
ondernemingen in heel de Unie aan het 
publiek moeten verstrekken. Jaarverslagen 
moeten een eerlijk en volledig beeld bieden 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico’s 

(5) Verder moeten ook bepaalde wettelijke 
minimumverplichtingen worden opgelegd 
inzake de omvang van de informatie die 
ondernemingen in heel de Unie aan het 
publiek moeten verstrekken. Jaarverslagen 
moeten een eerlijk en volledig beeld bieden 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico’s 
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van een onderneming. alsmede van het precieze doel van de 
investeringen voor sociale doeleinden van 
een onderneming en haar 
dochterondernemingen.

Amendement 5

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, 
antidiscriminatiemaatregelen, naleving 
van de mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping. Deze verklaring 
moet een beschrijving bevatten van de 
beleidskeuzen en resultaten en het 
specifieke doel van de investeringen voor 
sociale doeleinden, evenals de risico’s die 
met deze aangelegenheden verbonden zijn, 
ook voor de hele toeleveringsketen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De bekendmaking van niet-
financiële informatie dient gebaseerd te 
zijn op een op risico's gebaseerde 
zorgvuldigheid die vennootschappen 
betrachten om reële en potentiële 
negatieve effecten te identificeren, te 
voorkomen en te verminderen, waar 
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passend, al naar gelang de omvang van de 
vennootschap, de aard en de context van 
de activiteiten en de ernst van de risico's 
op negatieve effecten. De beginselen wat 
betreft zorgvuldigheid (due diligence) zijn 
opgenomen in de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
en de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het VN-kader "Protect, 
Respect and Remedy", tot de naleving 
waarvan de Commissie zich heeft 
verbonden.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Vennootschappen moeten 
uitgebreide informatie verschaffen over 
aangelegenheden die verband houden met 
de grootste risico's op ernstige effecten, 
evenals over ernstige effecten die zich in 
het verleden hebben voorgedaan. De ernst 
van een bepaald risico hangt af van de 
kans dat het werkelijkheid wordt en de 
ernst van de potentiële effecten. De ernst 
van de effecten moet worden bepaald op 
basis van de omvang en de hevigheid 
ervan, het aantal personen dat bij de 
effecten betrokken is of zal raken en het 
eventuele definitieve karakter ervan, dat 
wil zeggen de beperkingen om de 
personen of zaken die de effecten hebben 
ondervonden in ten minste dezelfde of 
vergelijkbare omstandigheden als 
voorafgaand aan de negatieve effecten, 
terug te brengen.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Doordat vaker naar bestaande 
duurzaamheids- en rapportagekaders 
wordt verwezen en voortdurend nieuwe 
kaders worden bepaald, wordt de 
overgang naar een duurzame 
wereldeconomie bevorderd. Tegelijkertijd 
neemt vanwege de toename overal ter 
wereld, met inbegrip van 
ontwikkelingslanden, van beleid inzake 
duurzaamheidsrapportage, de noodzaak 
toe om de bestaande kaders aan elkaar 
aan te passen en te harmoniseren, gezien 
het risico op overlappende, onverenigbare 
en zelfs concurrerende normen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6d) Sociale aangelegenheden omvatten 
verantwoord gedrag inzake fiscale 
planning om te verzekeren dat een billijk 
belastingaandeel op de juiste plaats wordt 
voldaan en dat agressieve 
belastingontwijking wordt tegengegaan.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 

(7) Voor het verstrekken van informatie 
over de eerbiediging van rechten en 
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baseren op nationale kaderregelingen, EU-
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 
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.

waarden op grond van regels van het 
internationale recht dienen 
ondernemingen de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het VN-kader “Protect, 
Respect and Remedy” toe te passen, 
evenals de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen, en 
kunnen ondernemingen 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, norm 
26000 van de Internationale Organisatie 
voor normalisatie (ISO), de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative,
of een door de Europese Unie
goedgekeurde reeks meetbare 
sectorspecifieke sociale criteria, in het 
kader van bijvoorbeeld een "sociaal 
label".

Motivering

Een geharmoniseerd mondiaal kader voor duurzaamheidsrapportage is in het belang van 
vennootschappen die actief zijn in de wereldeconomie. De OESO-richtsnoeren hebben 
betrekking op alle belangrijke aspecten van bedrijfsethiek. Op 16 juni 2011 heeft de VN-
Mensenrechtenraad, na de werkzaamheden van prof. John Ruggie, de richtsnoeren ter 
uitvoering van het VN-kader "Protect, Respect and Remedy" met algemene stemmen 
goedgekeurd. Aangezien deze twee kaders uitgebreid ingaan op duurzaamheidsvraagstukken 
en complementair zijn dienen deze als uitgangspunt te dienen voor het aan elkaar aanpassen 
en harmoniseren van rapportagepraktijken.

Amendement 11

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 
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mensenrechten, de samenleving en het 
milieu moeten de jaarverslagen niet-
financiële prestatie-indicatoren voor de 
economische sector in kwestie omvatten. 
Wat betreft milieuaspecten, moet de niet-
financiële indicator een beoordeling van 
broeikasgasemissies en het gebruik van 
materialen, water en bodem omvatten. 
Deze beoordeling bevat een schatting van 
het gebruik van deze hulpbronnen in de 
toeleveringsketen van de vennootschap.

Motivering

De Europese Commissie heeft zich bij deze indicatoren aangesloten in haar mededeling 
"Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" van 20 september 2011. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om ervoor te zorgen dat de niet-
financiële informatie die 
vennootschappen verschaffen onderling 
samenhangend en vergelijkbaar is, dient 
de Commissie vennootschappen te 
ondersteunen bij het gebruik van de juiste 
prestatie-indicatoren en methodologie 
voor hulpbronnenmeting en van de 
internationale kaders, in het bijzonder wat 
betreft de verantwoordelijkheid van 
vennootschappen voor de eerbiediging 
van rechten en waarden op grond van 
internationale rechtsnormen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7c) De lidstaten waarborgen dat er 
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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.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Overeenkomstig de aanbevelingen 
in het GEO-5 verslag van het 
Milieuprogramma van de Verenigde 
Naties, dient met de integratie van 
economische, maatschappelijke en 
milieugegevens een reële 
milieueffectbeoordeling te worden 
beoogd.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Investeerders toegang tot niet-
financiële informatie verlenen moet ook 
een toestroom van investeringen naar 
maatschappelijk verantwoorde 
ondernemingen op gang brengen.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De bekendmaking van niet-
financiële informatie moet het mogelijk 
maken een duurzame en inclusieve 
investeringsstrategie uit te stippelen met 
een bepaling inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, met concrete 
richtsnoeren voor investeerders én een 
doeltreffende beoordelingsmethode voor 
overheden die de investeringen op hun 
sociale en ecologische effecten 
beoordelen. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10a) De verplichting niet-financiële 
informatie bekend te maken houdt ook in 
dat er een evenwicht moet worden 
gewaarborgd tussen de resultaten op 
milieugebied en die op sociaal gebied 
opdat de bekendmaking aan de MVO-
beginselen voldoet en niet alleen 
milieugegevens bevat. 

Amendement 18

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

(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 
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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.

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.

Motivering

De definitie van een grote vennootschap moet overeenkomen met de definitie die wordt 
gegeven in de vierde jaarrekeningenrichtlijn op grond waarvan een grote vennootschap een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 werknemers heeft, en ofwel een balanstotaal 
van meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11a) De Europese Raad van 22 mei 2013 
heeft aangedrongen op verplichte 
verslaglegging per land (CBCR) voor alle 
grote EU-vennootschappen en groepen in 
het kader van de herziening van deze 
richtlijn. Teneinde de transparantie van 
betalingen aan overheden te verbeteren, 
moeten grote ondernemingen en
organisaties van openbaar belang 
significante betalingen aan overheden 
van de landen waar ze actief zijn 
openbaar maken. Deze openbaarmaking 
geschiedt waar mogelijk in de vorm van 
een bijlage bij de jaarlijkse financiële 
overzichten of bij de geconsolideerde 
financiële overzichten van de betrokken 
onderneming.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11b) Om agressieve fiscale planning en 
belastingontwijking door EU-
ondernemingen tegen te gaan moeten de 
lidstaten algemene anti-ontwijkingsregels 
(GAAR) invoeren overeenkomstig de 
aanbeveling van de Europese Commissie 
inzake agressieve fiscale planning van 12
december 2012 en het OESO-
Voortgangsverslag van de G20 van 5 
september 2013. Voorts moeten grote 
ondernemingen ook verslag uitbrengen 
van hun agressieve fiscale 
planningssystemen, met andere relevante 
informatie.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14a) De verplichting niet-financiële 
informatie bekend te maken impliceert dat 
er door de EU gemachtigde ratingbureaus 
moeten worden opgericht om zo nodig te 
controleren of de verspreide gegevens wel 
juist zijn. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15a) De toeleveringsketen van een 
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onderneming kan zich losmaken van 
herkomst en aansprakelijkheid, en kan 
daardoor een beduidend risico vormen 
niet alleen voor de ondernemingen zelf, 
maar tengevolge van hun
bedrijfsactiviteiten ook voor de 
samenleving in ruimere zin. Het is 
daarom belangrijk dat ondernemingen 
zorgvuldigheid betrachten ten aanzien 
van hun toeleveringsketen, ook waar zij 
gebruik maken van onderaannemers, en 
dat hun specifieke beleid op dit punt wordt 
bekendgemaakt zodat deze risico’s worden 
opgevangen en belanghebbende partijen 
worden geïnformeerd omtrent de 
beoordelingen die zij hebben gemaakt.

Amendement 23

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 

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op de 
gebieden genoemd in artikel 21 van het 
Handvest van de grondrechten en 
artikel 19 van het VWEU 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 
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om welke redenen zij dat niet doen. om welke redenen zij dat niet doen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17a) De verplichting niet-financiële 
informatie bekend te maken kan bij een 
toekomstige herziening van de richtlijn 
inzake overheidsopdrachten als 
gunningscriterium in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar 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:

(b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar 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 
gelijkelijk betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
antidiscriminatiemaatregelen, respect 
voor mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping, waarbij rekening 
wordt gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap, 
met inbegrip van:
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Directive 787/660/CEE
Artikel 46 – lid 1 – letter b – punt i bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het precieze doel van de 
investeringen voor sociale doeleinden;

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iiia) een beschrijving van het 
zorgvuldigheidsbeleid van de 
onderneming voor haar bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen ten aanzien van haar 
toeleveringsketen en onderaannemers die 
op zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
bestrijding van corruptie en omkoping. 
Deze beschrijving omvat ook de 
doelstellingen van dit 
zorgvuldigheidsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iiia) een beoordeling van het 
hulpmiddelengebruik, met inbegrip van 
ten minste het gebruik van bodem en 
water, broeikasgasemissies en het gebruik 
van materialen.

Motivering

De bekendmaking van milieu-informatie kan bijdragen aan de bescherming van het milieu, 
indien belanghebbenden relevante, accurate en vergelijkbare informatie ontvangen. Om 
vennootschappen gelijke concurrentievoorwaarden te bieden moet een minimum 
rapportagestandaard worden bepaald. In haar stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik uit 2011 heeft de Commissie het gebruik van vier sleutelindicatoren 
(water, bodem, materialen en koolstof) voorgesteld voor het meten van het 
hulpmiddelengebruik. Deze indicatoren zijn ondersteund door het EP evenals door het 
Europees platform voor efficiënt hulpmiddelengebruik. Deze dienen dan ook in de 
werkingssfeer van deze richtlijn te worden opgenomen.

Amendement 29

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 de beoordeling van de 
risico's gebaseerde verklaring waarom zij 
dit niet doet.

Motivering

De bekendmaking van niet-financiële informatie is een belangrijk middel om verantwoordelijk 
ondernemerschap te bevorderen en om verandering teweeg te brengen in de richting van een 
duurzame wereldeconomie, waarin naast winstgevendheid op de lange termijn ruimte is voor 
maatschappelijke rechtvaardigheid en milieubescherming. De uitleg moet gebruikers van de 
informatie in staat stellen om beter te begrijpen hoe vennootschappen risico's beschouwen en 
beoordelen in hun eigen strategieën.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
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.

Bij het verstrekken van deze toelichting 
houdt de vennootschap rekening met zijn 
verantwoordelijkheid om de rechten en 
waarden op grond van internationale 
rechtsnormen te eerbiedigen. In dit 
verband 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). De vennootschap 
kan zich bovendien baseren op EU-wijde 
of internationale kaderregelingen of een 
door de Europese Unie goedgekeurde 
reeks meetbare sectorspecifieke sociale 
criteria, in het kader van bijvoorbeeld een 
"sociaal label", 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.

Amendement 31

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

(c) 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.

(c) 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.

Amendement 32

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

(c bis) De Europese Commissie ontwikkelt 
richtsnoeren betreffende de methodologie 
en het gebruik van internationale normen 
en niet-financiële prestatie-indicatoren, 
als bedoeld in artikel 46, lid 1, om 
vennootschappen bij hun 
rapportagewerkzaamheden te 
ondersteunen.
De Commissie publiceert de richtsnoeren. 
Zij dient uiterlijk 18 maanden na de 
vaststelling van de richtlijn een verslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad 
over de ontwikkeling van de richtsnoeren. 

Motivering

Om de duurzaamheidsrapportage optimaal te laten verlopen dient de Commissie 
vennootschappen te blijven ondersteunen bij het gebruik van de juiste prestatie-indicatoren 
en methodologie voor hulpbronnenmeting, en zich te buigen over het gebruik van 
internationale normen.
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Amendement 33

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

(c ter) 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, 
overeenkomstig artikel 46, lid 1, op 
evenwichtige en open wijze.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

(g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen op de gebieden 
genoemd in artikel 21 van het Handvest 
van de grondrechten en artikel 19 van het 
VWEU, 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.
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EG
Artikel 46 bis– lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende punt c bis) wordt 
toegevoegd:
(c bis) Om te kunnen beoordelen of de 
methoden van een onderneming voor 
belastingbesparing binnen proporties 
blijven, worden in de beschrijving van de 
fiscale planning van de onderneming 
tenminste de volgende elementen 
gespecificeerd:
(i) regelingen voor agressieve fiscale 
planning, inclusief de algemene strekking 
van ontvangen adviezen;
(ii) regelingen inzake verrekenprijzen en 
of de verrekenprijzen zijn goedgekeurd 
door de belastingdiensten in de 
respectieve betrokken landen;
(iii) besluiten terzake van permanente 
vestiging en een lijst van landen waar de 
onderneming handel drijft zonder 
permanente vestiging aldaar;
(iv) methoden voor grondslagerosie door 
middel van renteaftrek, royalty's en 
andere financiële betalingen, ook voor 
merken worden ontwikkeld, en ook indien 
betaald door dochterondernemingen, 
waarbij te vermelden is of zij door de 
moederonderneming worden 
gecontroleerd in hun hoofdvestiging en, 
zo niet, waar zij zijn gevestigd voor 
belastingdoeleinden;
(v) waar onderzoek en ontwikkeling 
plaatsvindt en hoe dit op de 
dochterondernemingen wordt verhaald.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het geconsolideerde jaarverslag moet ten 
minste een getrouw overzicht geven van de 
ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd 
worden.

Het geconsolideerde jaarverslag moet ten 
minste een getrouw overzicht geven van de 
ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd 
worden, met inbegrip van de hele 
toeleveringsketen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
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 
gelijkelijk betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
antidiscriminatiemaatregelen, respect 
voor mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping, waarbij rekening 
wordt gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap,
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met inbegrip van:

Motivering

De definitie van een grote vennootschap moet overeenkomen met de definitie die wordt 
gegeven in de vierde jaarrekeningenrichtlijn op grond waarvan een grote vennootschap een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 werknemers heeft, en ofwel een balanstotaal 
van meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR. Een 
verslag over niet-financiële kwesties en de daaraan verbonden risico's is niet volledig zonder 
relevante informatie over de gehele toeleveringsketen.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) het precieze doel van de 
investeringen voor sociale doeleinden;

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
onderneming deze risico’s beheert.

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

Motivering

Het concept "risico" heeft een aantal aspecten. De vennootschap staat aan bepaalde risico's 
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bloot en kan andere risico's voor de samenleving veroorzaken. Laatstgenoemde risico's 
kunnen op hun beurt weer risico's voor de vennootschap opleveren. Overeenkomstig de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter uitvoering van het VN-kader "Protect, Respect and 
Remedy", dient de rapportage alle risicoaspecten te omvatten opdat de doelstellingen van het 
voorstel kunnen worden gehaald. 

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iiia) een beschrijving van het 
zorgvuldigheidsbeleid van de groep voor 
haar bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen ten aanzien 
van haar toeleveringsketen en 
onderaannemers die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, eerbiediging 
van de mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping. Deze beschrijving 
omvat ook de doelstellingen van dit 
zorgvuldigheidsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iiia) een beoordeling van het 
hulpmiddelengebruik, waaronder ten 
minste het gebruik van bodem en water, 
broeikasgasemissies en het gebruik van 
materialen.
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Motivering

De bekendmaking van milieu-informatie kan bijdragen aan de bescherming van het milieu, 
indien belanghebbenden relevante, accurate en vergelijkbare informatie ontvangen. Om 
vennootschappen gelijke concurrentievoorwaarden te bieden moet een minimum 
rapportagestandaard worden bepaald. In haar stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik uit 2011 heeft de Commissie het gebruik van vier sleutelindicatoren 
(water, bodem, materialen en koolstof) voorgesteld voor het meten van het 
hulpmiddelengebruik. Deze indicatoren zijn ondersteund door het EP evenals door het 
Europees platform voor efficiënt hulpmiddelengebruik. Deze dienen dan ook in de 
werkingssfeer van deze richtlijn te worden opgenomen.

Amendement 42

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 de 
beoordeling van de risico's gebaseerde 
verklaring waarom zij dit niet doen.

Motivering

De bekendmaking van niet-financiële informatie is een belangrijk middel om verantwoordelijk 
ondernemerschap te bevorderen en om verandering teweeg te brengen in de richting van een 
duurzame wereldeconomie, waarin naast winstgevendheid op de lange termijn ruimte is voor 
maatschappelijke rechtvaardigheid en milieubescherming. De uitleg moet gebruikers van de 
informatie in staat stellen om beter te begrijpen hoe vennootschappen risico's beschouwen en 
beoordelen in hun eigen strategieën.

Amendement 43

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

Bij het verstrekken van deze toelichting 
houdt de vennootschap rekening met zijn 
verantwoordelijkheid om de rechten en 
waarden op grond van internationale 
rechtsnormen te eerbiedigen. In dit 
verband 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 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. Deze bepaling is van 
toepassing onverminderd de voorschriften 
van deze richtlijn en andere wetgeving of 
richtsnoeren van de Europese Unie met 
meer specifieke voorschriften inzake 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen.

Motivering

Een geharmoniseerd mondiaal kader voor duurzaamheidsrapportage is in het belang van 
vennootschappen die actief zijn in de wereldeconomie. De OESO-richtsnoeren hebben 
betrekking op alle belangrijke aspecten van bedrijfsethiek. Op 16 juni 2011 heeft de VN-
Mensenrechtenraad, na de werkzaamheden van prof. John Ruggie, de richtsnoeren ter 
uitvoering van het VN-kader "Protect, Respect and Remedy" met algemene stemmen 
goedgekeurd. Aangezien deze twee kaders uitgebreid ingaan op duurzaamheidsvraagstukken 
en complementair zijn dienen deze als uitgangspunt te dienen voor het aan elkaar aanpassen 
en harmoniseren van rapportagepraktijken.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Hoofdstuk 10 – artikel 41 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wijzigingen in Richtlijn 
2013/34/EU (verslaglegging per land)
Richtlijn 2013/34/EU wordt als volgt 
gewijzigd:
(1) Aan hoofdstuk 10, artikel 41, wordt 
het volgende lid 6 toegevoegd:
6. "verslag per land": de volgende 
financiële informatie die door een 
onderneming als bedoeld in artikel 2, 
lid 1, onder a), b), en c), en artikel 3, lid 4, 
moet worden gerapporteerd voor elke 
lidstaat of derde staat waarin zij actief is:
a) naam/namen, aard van de activiteiten 
en geografische locatie;
b) omzet;
c) aantal werknemers in 
voltijdequivalenten;
d) winst of verlies vóór belasting;
e) belasting over winst of verlies;
f) ontvangen overheidssubsidies;
(2) Hoofdstuk 10, artikel 42, leden 1 en 2, 
wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 42
Ondernemingen die betalingen aan 
overheden moeten rapporteren en een 
verslag per land moeten uitbrengen
1. De lidstaten schrijven grote 
ondernemingen en alle organisaties van 
openbaar belang die actief zijn in de
winningsindustrie of in de houtkap van 
oerbossen voor om jaarlijks een verslag 
over betalingen aan overheden op te 
stellen en openbaar te maken. De lidstaten 
schrijven grote ondernemingen en alle 
organisaties van openbaar belang tevens 
voor jaarlijks op geconsolideerde basis 
voor het boekjaar een verslag per land te 
publiceren.
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2. Deze verplichtingen gelden niet voor 
onder het recht van een lidstaat vallende 
ondernemingen die een 
dochteronderneming of 
moederonderneming zijn, indien beide 
van de onderstaande voorwaarden vervuld 
zijn:
a) de moederonderneming valt onder het 
recht van een lidstaat; en
b) de door een dergelijke onderneming 
aan overheden verrichte betalingen en het 
per land uitgebrachte verslag zijn 
opgenomen in het geconsolideerde verslag 
over betalingen aan overheden dat 
overeenkomstig artikel 39 door die 
moederonderneming wordt opgesteld.
(3) De volgende leden 3 en 4 worden 
toegevoegd:
3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2006/43/EG en wordt, indien mogelijk, als 
bijlage bij de jaarlijkse financiële 
overzichten of, voor zover van toepassing, 
bij de geconsolideerde financiële 
overzichten van de betrokken 
vennootschap/onderneming 
bekendgemaakt.
4. De Commissie maakt een algemeen 
beoordelingsverslag over de mogelijke 
economische consequenties van de 
publicatie van het per land uitgebrachte 
verslag, met inbegrip van de doorwerking 
op het concurrentievermogen en de 
investeringen, en kan alleen in geval van 
een negatieve beoordeling overwegen deze 
informatie aan de bevoegde 
belastingdiensten bekend te maken. De 
Commissie brengt uiterlijk op 
31 december 2015 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 50 bis

Toezicht en handhaving
1. De lidstaten waarborgen dat er 
adequate en effectieve mechanismen 
bestaan voor het toezicht op en de 
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 
overeenkomstig de criteria opgenomen in 
de nationale wetgeving van hun lidstaat 
een rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd."

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 53 bis

Herziening
Uiterlijk [drie jaar na de vaststelling van 
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deze richtlijn] herziet de Commissie de 
bepalingen van [artikel 46 van Richtlijn 
78/660/EEG, als gewijzigd bij dit voorstel 
van de Commissie, dat zal worden 
opgenomen in Richtlijn 2013/34/EU, 
nieuw nummer nog niet bekend] en dient 
zij bij het Europees Parlement en de Raad 
een verslag in, zo nodig vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen, betreffende:
- de bekend gemaakte niet-financiële 
informatie en het toepassingsgebied 
ervan, waaronder informatie betreffende 
de toeleveringsketen; het bestaan van 
adequate ondersteuning en methoden; de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de wetgeving;
- 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 
materialen; en
- de doeltreffendheid van de bestaande 
mechanismen voor controle en 
handhaving."
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