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Módosítás 17
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
–

A Bizottság által javasolt szöveg Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja az 
Európai Bizottság javaslatát.

Or. de

Módosítás 18
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szociális és környezetvédelmi 
információk vállalatok általi 
közzétételének az e területre vonatkozó 
jogalkotási javaslat előterjesztése révén 
történő fejlesztésének szükségességét 
megerősítette „A vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
stratégia (2011–2014)” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett, 2011. október 25-én 
elfogadott bizottsági közlemény10.

(2) A szociális és környezetvédelmi 
információk vállalatok általi 
közzétételének az e területre vonatkozó 
jogalkotási javaslat előterjesztése révén 
történő fejlesztésének szükségességét 
megerősítette „A vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
stratégia (2011–2014)” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 
2011. október 25-én elfogadott bizottsági 
közlemény10. Az abban megfogalmazott 
állásponttal azonban az Európai 
Parlament különösen a kis- és 
középvállalkozásokat  illetően egyáltalán 
nem ért egyet. Az Európai Parlament 
különösen a kkv-k tekintetében 
határozottan elutasítja a szociális és 
környezetvédelmi kötelezettségvállalásra 
vonatkozó információk közzétételének 
kötelezettségét, mivel az a bürokrácia 
fokozódásához és a költségek 
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emelkedéséhez vezet, és a vállalkozások 
szociális és környezetvédelmi 
kötelezettségvállalását inkább hátráltatja, 
semmint előmozdítja.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 végleges, 2011. október 
25.

10 COM(2011)681, 2011. október 25.

Or. de

Módosítás 19
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásról szóló, 
2013. február 6-i állásfoglalásában 
egyértelműen megfogalmazta, hogy egy 
szabad társadalomban a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás sohasem 
teheti a jótékonykodást kötelezővé, ami 
csökkenthetné az emberek adakozási 
hajlandóságát.

Or. de

Módosítás 20
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. Az üzleti jelentéseknek valós 

törölve
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és átfogó képet kell adniuk a vállalkozás 
politikáiról, eredményeiről és 
kockázatairól.

Or. en

Módosítás 21
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. Az üzleti jelentéseknek valós 
és átfogó képet kell adniuk a vállalkozás 
politikáiról, eredményeiről és 
kockázatairól.

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. Az üzleti jelentéseknek valós 
és átfogó képet kell adniuk a vállalkozás és 
leányvállalatai politikáiról, eredményeiről 
és kockázatairól, valamint a szociális célú 
befektetéseik konkrét címzettjeiről.

Or. fr

Módosítás 22
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell 
kötelezni, hogy üzleti jelentésükbe 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információkat 

törölve
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tartalmazó nem pénzügyi beszámolót 
foglaljanak. E nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a politikák leírását, az 
eredményeket és az ezekkel kapcsolatos 
kockázatokat.

Or. de

Módosítás 23
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell 
kötelezni, hogy üzleti jelentésükbe 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információkat 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót
foglaljanak. E nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell a politikák leírását, az eredményeket és 
az ezekkel kapcsolatos kockázatokat.

(6) Szükség esetén a vállalatok üzleti 
jelentésükbe legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információkat tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót foglalhatnak. E nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell a politikák leírását, az 
eredményeket és az ezekkel kapcsolatos 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 24
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének, 
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összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat, figyelembe véve 
a vállalatok teljes értékláncát.

Or. en

Módosítás 25
Richard Howitt

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi kérdésekre, a nemek 
közötti egyensúlyra, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

Or. en
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Módosítás 26
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket, a szociális célú 
befektetések konkrét címzettjeit és az 
ezekkel kapcsolatos kockázatokat, az egész 
alvállalkozói láncra kiterjedően.

Or. fr

Módosítás 27
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vállalkozásokat – különösen a kkv-
kat – semmi esetre sem szabad az 
önkéntes társadalmi tevékenységükre 
vonatkozó, nem pénzügyi beszámoló 
benyújtására kötelezni. Egy ilyen 
beszámoló aránytalanul magas 
adminisztratív költségeket eredményezne, 
ami munkahelyek megszűnéséhez vezetne, 
és veszélybe sodorná a vállalatok szociális 
kötelezettségvállalását, ahelyett, hogy 
előmozdítaná azt.
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Or. de

Módosítás 28
Richard Howitt

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A munkavállalókkal szembeni 
egyenlő bánásmód előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a nagyvállalatokat a sokszínűségre 
vonatkozó, közép- és hosszú távú 
célkitűzéseket megfogalmazó politika 
kialakítására.

Or. en

Módosítás 29
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 

(7) Ezen információk önkéntes
szolgáltatása során a vállalatok a nemzeti 
keretekre, az uniós keretekre, például a 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerre (EMAS), és a nemzetközi 
keretekre, például az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) Globális 
Megállapodásra, a „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
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Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Or. de

Módosítás 30
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) vagy 
egy az Európai Unió által jóváhagyott, 
„szociális védjeggyel”ellátott, mérhető 
ágazati kritériumokat tartalmazó 
szempontrendszerre támaszkodhatnak.

Or. fr
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Módosítás 31
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A vállalatoknak részletes 
információkkal kell szolgálniuk azokkal a
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek 
esetében valószínű a súlyos hatások 
megvalósulása, azokkal a kérdésekkel 
együtt, amelyek esetében a súlyos hatások 
már fennállnak. A hatások súlyosságát 
mértékük és jelentőségük, valamint a 
hatások által a múltban, jelenleg vagy a 
jövőben érintett egyének száma alapján 
kell felmérni, oly módon, hogy a negatív 
hatások orvoslása következtében a hatás 
fellépése előtti helyzettel azonos vagy azzal 
egyenértékű helyzet alakuljon ki.

Or. en

Módosítás 32
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A nem pénzügyi információk 
közzétételének előírásával együtt létre kell 
hozni az Európai Unió által 
felhatalmazott minősítő intézeteket, 
amelyek szükség esetén ellenőrzik a 
közzétett információk hitelességét.

Or. fr
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Módosítás 33
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A befektetők nem pénzügyi 
információkhoz való hozzáférése emellett 
hozzájárul ahhoz, hogy befektetések 
áramoljanak a szociálisan elkötelezett 
vállalkozásokhoz.

Or. fr

Módosítás 34
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A nem pénzügyi információk 
közzététele minden bizonnyal lehetővé 
teszi egy olyan fenntartható és inkluzív 
beruházási stratégia végrehajtását, amely 
a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalására vonatkozó, a 
befektetőknek szóló konkrét 
iránymutatásokat tartalmazó záradékot, 
valamint a beruházásokat felügyelő 
állami hatóságok számára a beruházások 
szociális és környezeti hatás 
szempontjából történő értékelésére 
szolgáló hatékony értékelési módszereket 
tartalmaz.

Or. fr

Módosítás 35
Philippe Boulland
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Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó kötelezettség 
teljesítésekor a környezetvédelmi és 
szociális téren elért eredmények közötti 
egyensúlyt is biztosítani kell, hogy a 
közzététel megfeleljen a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás elveinek, és 
ne kizárólag környezetvédelmi adatokat 
tartalmazzon.

Or. fr

Módosítás 36
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben 
történő közzétételére vonatkozó 
kötelezettséget csak azon vállalkozásokra 
kell alkalmazni, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel 
rendelkeznek.

törölve

Or. en
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Módosítás 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel
rendelkeznek.

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 86 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 100 millió EUR-t 
meghaladó éves forgalommal
rendelkeznek.

Or. de

Indokolás

A 2003/361/EK ajánlás mellékletének 2. cikke rögzíti a kis- és középvállalkozások 
fogalommeghatározását. Mivel a Bizottság megduplázta a munkavállalók számát, a duplázás 
ésszerű az 50 millió eurós éves forgalomra és a 43 millió eurós éves mérlegre vonatkozó 
kritériumok esetében is.

Módosítás 38
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk (11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
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közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon nagyvállalatokra kell 
alkalmazni, amelyek munkavállalóinak 
átlagos létszáma meghaladja az 1000 főt, 
és amelyek 40 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 80 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Or. de

Módosítás 39
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A közös érték maximalizálása, a 
vállalati fenntarthatóság optimalizálása, 
valamint a vállalatok által nyújtott nem 
pénzügyi információk relevanciájának, 
következetességének és 
összehasonlíthatóságának fokozása 
érdekében a Bizottság az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal 
együttműködésben az irányelv elfogadását 
követő 12 hónapon belül teljes körű 
kockázatelemzés alapján meghatározott 
prioritásokat követő ágazati iránymutatást 
nyújt, továbbá horizontális 
iránymutatással szolgál a megfelelő 
kulcsfontosságú teljesítménymutatók és az 
erőforrás-mérési módszerek 
alkalmazásáról, valamint a nemzetközi 
keretekről, különösen a nemzetközi jog 
normái által védett jogok és értékek 
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tiszteletben tartására irányuló vállalati 
felelősség tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez az iránymutatás annyira fontos, hogy a jogalkotók bevonását igényli.

Módosítás 40
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 78/660/EGK irányelv és a 
83/349/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
vállalatok és vállalatcsoportok némelyike 
önkéntes alapon már készít nem pénzügyi 
jelentéseket. E vállalkozásokat nem terheli 
a nem pénzügyi beszámoló üzleti 
jelentésbe foglalására vonatkozó 
kötelezettség, feltéve hogy a jelentés 
ugyanarra a pénzügyi évre vonatkozik, 
legalább a jelen irányelv által megkövetelt 
tartalommal bír, és azt az üzleti 
jelentéshez csatolták.

törölve

Or. en

Módosítás 41
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Azon szaktudások és nézetek 
különbözősége, amelyekkel a vállalatok 
adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületeinek tagjai bírnak, elősegíti az 

törölve
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üzleti szervezet és ügyek jó megértését. Ez 
a különbözőség lehetővé teszi e testületek 
tagjai számára a vállalatirányítási 
döntések építő jellegű megvitatását és az 
innovatív ötletekre való nagyobb 
nyitottságot, megoldást kínálva a tagok 
nézeteinek hasonlóságából, azaz a 
„csoportgondolkodásból” fakadó 
problémákra. Ily módon hozzájárul a 
vállalatirányítás hatékony felügyeletéhez 
és a vállalat sikeres irányításához. 
Mindezért fontos a vállalkozások 
sokszínűséggel kapcsolatos politikája 
átláthatóságának fokozása. Ez 
tájékoztatásul szolgálna a piac számára a 
vállalatirányítási gyakorlatokról, és így 
közvetett nyomást gyakorolna a 
vállalatokra a sokszínűbb 
igazgatótanácsok kialakítása tekintetében.

Or. de

Módosítás 42
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos 

törölve
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politika közzététele a 78/660/EGK irányelv 
46a. cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával 
nem rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. de

Módosítás 43
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos 
politika közzététele a 78/660/EGK irányelv 
46a. cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával 
nem rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

törölve

Or. en
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Módosítás 44
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát. Az 
ilyen vállalatokat ösztönözni kell az EU 
sokszínűséggel foglalkozó chartáinak 
tanulmányozására.

Or. en

Módosítás 45
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A nem pénzügyi információk 
közzétételét a közbeszerzésről szóló 
irányelv jövőbeni módosításakor a 
közbeszerzések odaítélésének feltételeként 
lehetne figyelembe venni.

Or. fr

Módosítás 46
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Szükség esetén a vállalatok üzleti 
jelentésükbe a környezetvédelmi, a 
szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, az 
emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó
információkat tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót foglalhatnak, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 47
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja a 250
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek – a vállalat értékláncának 
figyelembevételével – magában kell 
foglalnia legalább a környezetvédelmi, a 
szociális, az egyenlő bánásmódot érintő és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. de

Módosítás 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
86 millió EUR-t vagy amelyek éves 
forgalma meghaladja a 100 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
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tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. de

Indokolás

A 2003/361/EK ajánlás mellékletének 2. cikke rögzíti a kis- és középvállalkozások 
fogalommeghatározását. Mivel a Bizottság megduplázta a munkavállalók számát, a duplázás 
ésszerű az 50 millió eurós éves forgalomra és a 43 millió eurós éves mérlegre vonatkozó 
kritériumok esetében is.

Módosítás 49
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Azon nagyvállalatok tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 1000 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 40 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a
80 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. de

Módosítás 50
Sari Essayah



AM\1008018HU.doc 23/49 PE522.825v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t,
az áttekintésnek magában kell foglalnia
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is,
amely a következőket tartalmazza:

A tőzsdén jegyzett olyan vállalkozások 
tekintetében, amelyek munkavállalóinak 
átlagos létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 40 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a
80 millió EUR-t, az áttekintésnek
tartalmaznia kell egy nem pénzügyi 
beszámolót is, vagy hivatkoznia kell egy 
ilyen beszámolóra, amely a vállalkozás 
fejlődésének, teljesítményének és 
helyzetének megértése szempontjából 
lényeges, többek között legalább a 
környezetvédelmi és a foglalkoztatási
kérdésekkel kapcsolatos információkat 
foglal magában, vagy önkéntes alapon 
például szociális kérdésekkel, az emberi 
jogok tiszteletben tartásával, a korrupció 
elleni küzdelemmel és a megvesztegetéssel 
kapcsolatos információkat is, beleértve a 
következőket:

Or. en

Indokolás

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Módosítás 51
Philippe Boulland



PE522.825v01-00 24/49 AM\1008018HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia
mind a környezetvédelmi, mind a szociális 
és a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. fr

Módosítás 52
Richard Howitt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása;

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika és a 
célkitűzések megvalósítását szolgáló 
stratégiai terv leírása;

Or. en

Módosítás 53
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatokat és e kockázatok vállalat 
általi kezelésének módja.

törölve

Or. en

Indokolás

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Módosítás 54
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az e kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat
és e kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja.

a vállalkozás számára tevékenységeivel, 
termékeivel, szolgáltatásaival, 
személyzetével, állóeszközeivel és üzleti 
partnerségeivel kapcsolatban felmerülő 
kockázatok és e kockázatok vállalat általi 
kezelésének módja;

Or. en
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Indokolás

Tekintettel a közelmúltbeli esetekre, amikor épületek omlottak össze, fontos, hogy a 
vállalatokat az állóeszközeikkel kapcsolatos kockázatok közzétételére kötelezzük.

Módosítás 55
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat tevékenységei által e kérdések 
tekintetében gyakorolt kedvezőtlen hatás, 
figyelembe véve a vállalat teljes ellátási 
láncát.

Or. en

Módosítás 56
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szociális célú befektetéseik konkrét 
címzettje

Or. fr

Módosítás 57
Ole Christensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
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78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

annak bemutatása, hogy a vállalat hogyan 
folytatta az e kérdésekkel kapcsolatos 
politikáit a beszállítóival és 
alvállalkozóival szemben, beleértve a 
vállalat olyan beszállítókat és 
alvállalkozókat érintő tevékenységeivel 
kapcsolatos információkat, amelyekre 
többek között, de nem kizárólagosan a 
szociálpolitikára, a közlekedésre és a 
környezetvédelemre vonatkozó uniós jog 
megsértése miatt bírságokat és 
szankciókat vetettek ki.

Or. en

Módosítás 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

törölve

Or. de

Módosítás 59
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

törölve

Or. en

Módosítás 60
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

Ha a vállalat nem tesz jelentést az 
említettek közül egy vagy több kérdésről, 
magyarázatot kell adnia erre a 
mulasztásra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a nem pénzügyi beszámolót az éves jelentésen belüli áttekintés 
tartalmazza. Ez valójában azt jelenti, hogy a nem pénzügyi beszámolónak az éves jelentés 
részét kell képeznie. Ahogyan a későbbiekben szerepel, a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodó átfogó jelentésnek nem szabad kötelezően az éves jelentés részét 
képeznie; hasonlóképpen, ezt a rövidebb, nem pénzügyi beszámolót az éves jelentéstől 
különállóan lehetne közzétenni. 

Módosítás 61
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre, vagy az Európai 
Unió által jóváhagyott, „szociális 
védjeggyel”ellátott, mérhető ágazati 
kritériumokat tartalmazó 
szempontrendszerre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Or. fr

Módosítás 62
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségek végrehajtásának 
biztosítására bírósági és/vagy 
közigazgatási eljárásokat vezessenek be, 
valamint tegyenek ismertté és elérhetővé 
minden olyan személy – többek között jogi 
személyek – számára, akiknek a nemzeti 
jogukban foglalt kritériumokkal 
összhangban jogos érdekük az ezen 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 63
Ole Christensen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének megértéséhez szükséges 
mértékben az elemzésnek tartalmaznia kell 
a pénzügyi és azon kulcsfontosságú, nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatókat, 
amelyek lényegesek az adott üzleti 
tevékenység szempontjából.

A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének, valamint a 
foglalkoztatási és szociális jogok
megértéséhez szükséges mértékben az 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi és 
azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 64
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A leányvállalatnak minősülő vállalat 
mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kötelezettségek alól, ha a vállalat és 
leányvállalatai össze vannak vonva 
valamely más vállalat pénzügyi 
beszámolóiban és üzleti jelentésében, és a 
konszolidált éves üzleti jelentés a 
83/349/EGK irányelv 36. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban készül el.

törölve

Or. en

Módosítás 65
Evelyn Regner
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Országonkénti beszámolás
2a. A pénzügyi beszámolókhoz kapcsolódó 
megjegyzésekben a nagyvállalkozások és a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
konszolidált alapon nyilvánosságra 
hozzák az adott pénzügyi évre vonatkozó 
alábbi információkat, azon tagállamok és 
harmadik országok szerinti bontásban, 
ahol székhellyel rendelkeznek:
a) név, a tevékenység jellege és földrajzi 
elhelyezkedés;
b) árbevétel;
c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;
d) eladások és vásárlások;
e) adózás előtti eredmény;
f) eredményt terhelő adó;
g) kapott állami támogatások.

Or. en

Módosítás 66
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal 
együttműködésben az irányelv elfogadását 
követő 12 hónapon belül teljes körű 
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kockázatelemzés alapján meghatározott 
prioritásokat követő ágazati iránymutatást 
nyújt, továbbá iránymutatással szolgál a 
nemzetközi szabványok és a 46. cikk (1) 
bekezdésében említett nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatók 
módszertanáról és alkalmazásáról, hogy 
segítse a vállalatokat a jelentéstételben.

Or. en

Indokolás

Ez az iránymutatás annyira fontos, hogy a jogalkotók bevonását igényli.

Módosítás 67
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy e jelentés 
az üzleti jelentés részét képezi.

törölve

Or. en

Módosítás 68
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont



AM\1008018HU.doc 33/49 PE522.825v01-00

HU

78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy e jelentés
az üzleti jelentés részét képezi.

Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó külön jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ez a külön
jelentés:

a) az éves jelentés része, vagy abban 
hivatkoznak rá,  vagy
b) az éves jelentés közzétételét követően 
nyilvánosan hozzáférhető a vállalkozás 
weboldalán.

Or. en

Indokolás

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Módosítás 69
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 

törölve
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sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

Or. en

Indokolás

A nem-ügyvezető igazgatók körében a nemek közötti egyensúly javításáról szóló irányelvre 
irányuló javaslat már megfogalmaz ezzel részben megegyező jelentéstételi követelményeket. 
Sok olyan, e kérdések előmozdítását célzó nemzeti kezdeményezést kell támogatni, amely 
jogalkotáson és vállalatirányítási kódexeken alapul, és ezt követően kell csak – szükség esetén 
– uniós szintű intézkedéseket fontolóra venni. Ha ez a bekezdés megmarad, hasonló 
küszöbértékeket kell alkalmazni a nem pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentéstételre 
vonatkozó követelmény esetében is.

Módosítás 70
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 

törölve
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politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

Or. de

Módosítás 71
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó,
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása.
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

a vállalat sokszínűséggel kapcsolatos 
politikájának leírása, többek között az 
életkori, nemi, földrajzi származási, a 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontokra tekintettel, e 
sokszínűséggel kapcsolatos politika 
céljainak, megvalósítási módjának és a 
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeknek a leírása.

Or. en

Módosítás 72
Jean Lambert
a Greens/EFA képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása.
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

a vállalat valamennyi szervére, és 
különösen az adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a fogyatékossággal, a 
faji vagy etnikai származással, a
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontokra tekintettel, e 
sokszínűséggel kapcsolatos politika 
céljainak, megvalósítási módjának és a 
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeknek a leírása. Ha a vállalat nem 
rendelkezik ilyen politikával, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.

Or. en

Indokolás

Nem indokolt a sokszínűség adminisztratív, irányítási és felügyeleti testületekre való 
korlátozása. A sokszínűséggel kapcsolatos politikát valamennyi szinten alkalmazni kell.

Módosítás 73
Richard Howitt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
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megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása.
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

megvalósítási módjának, a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek, valamint
a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló 
stratégiának a leírása. Ha a vállalat nem 
rendelkezik ilyen politikával, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.

Or. en

Módosítás 74
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
78/660/EGK irányelv
53 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok nem tehetik lehetővé a jelen 
irányelv 1a., 11. és 27. cikkében, 43. cikke 
(1) bekezdésének 7a. és 7b. pontjában, 46. 
cikkének (3) bekezdésében, 47. és 51. 
cikkében megállapított mentességek 
igénybevételét azon társaságok 
tekintetében, amelyek értékpapírjait a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 14. pontja értelmében vett 
szabályozott piacra bevezették.

törölve

Or. de

Módosítás 75
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek.

Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek – az egész alvállalkozói láncra 
kiterjedően – valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek.

Or. fr

Módosítás 76
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Az áttekintés magában foglalhat legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 77
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 1000
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
40 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 80 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább az emberi jogok tiszteletben 
tartására, a korrupció elleni küzdelemre és 
a megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. de

Módosítás 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 

A konszolidálásba bevonandó vállalatok
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
86 millió EUR-t vagy amelyek éves 
forgalma meghaladja a 100 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 



PE522.825v01-00 40/49 AM\1008018HU.doc

HU

legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. de

Indokolás

A 2003/361/EK ajánlás mellékletének 2. cikke rögzíti a kis- és középvállalkozások 
fogalommeghatározását. Mivel a Bizottság megduplázta a munkavállalók számát, a duplázás 
ésszerű az 50 millió eurós éves forgalomra és a 43 millió eurós éves mérlegre vonatkozó 
kritériumok esetében is.

Módosítás 79
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja a 250
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális, 
az egyenlő bánásmódot érintő és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. de
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Módosítás 80
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is,
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon, tőzsdén jegyzett anyavállalatai 
tekintetében, amelyek munkavállalóinak 
átlagos létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 40 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a
80 millió EUR-t, az áttekintésnek
tartalmaznia kell egy nem pénzügyi 
beszámolót is, vagy hivatkoznia kell egy 
ilyen beszámolóra, amely a vállalkozás 
fejlődésének, teljesítményének és 
helyzetének megértése szempontjából 
lényeges, többek között legalább a 
környezetvédelmi és a foglalkoztatási
kérdésekkel kapcsolatos információkat 
foglal magában, vagy önkéntes alapon 
például szociális kérdésekkel, az emberi 
jogok tiszteletben tartásával, a korrupció 
elleni küzdelemmel és a megvesztegetéssel 
kapcsolatos információkat is, beleértve a 
következőket:

Or. en

Módosítás 81
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia
mind a környezetvédelmi, mind a szociális 
és a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. fr

Módosítás 82
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – iii alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatokat és e kockázatok vállalat 
általi kezelésének módja.

törölve

Or. en

Módosítás 83
Philippe Boulland

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
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83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 albekezdés – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 a szociális célú befektetéseik konkrét 
címzettje

Or. fr

Módosítás 84
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében nem 
rendelkeznek e kérdések közül egy vagy 
több kérdéssel kapcsolatos politikával, a 
vállalatnak magyarázatot kell adnia 
annak hiányára.

törölve

Or. en

Módosítás 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében nem 
rendelkeznek e kérdések közül egy vagy 
több kérdéssel kapcsolatos politikával, a 
vállalatnak magyarázatot kell adnia 

törölve
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annak hiányára.

Or. de

Módosítás 86
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, a vállalatnak magyarázatot 
kell adnia annak hiányára.

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem tesznek jelentést az 
említettek közül egy vagy több kérdésről,
magyarázatot kell adniuk erre a 
mulasztásra.

Or. en

Módosítás 87
Evelyn Regner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magyarázatnak az arra döntésre 
vonatkozó kockázatértékelést kell 
tartalmaznia, hogy a vállalat ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatban nem követ 
meghatározott politikát.
A vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatása magában foglalja a 
jelentéstevő vállalat tevékenysége által 
kiváltott hatásokat, és a jelentéstevő 
vállalattal üzleti kapcsolatban lévő, 
például a közös vállalkozásra irányuló 
kezdeményezésekben részt vevő, a 
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beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.
A Bizottság [az új 2013/34 irányelv 49.] 
cikkével összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján a nem pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatban a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
alkalmazására vonatkozóan 2015 végéig 
iránymutatásokat fogad el, és ezt követően 
ezeket rendszeresen frissíti. Az 
iránymutatások az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű keretét 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó elvekre és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra épülnek. Az 
iránymutatások tartalmazzák az 
információszolgáltatási kötelezettség 
körébe tartozó kérdésekre vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat. A 
vállalati tevékenység környezeti 
kérdésekkel kapcsolatban gyakorolt 
hatásának mérésére kidolgozott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak 
ki kell terjedniük legalább a 
földhasználatra, a vízhasználatra, az 
üvegházgáz kibocsátásra és a nyersanyag-
felhasználásra. Az iránymutatások 
általános rendelkezéseket és ágazati 
rendelkezéseket is tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 88
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont – bevezető rész
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A cikk a következő (4) és 
(5) bekezdéssel egészül ki:

b) A cikk a következő (4), (5) és 
(6) bekezdéssel egészül ki:

Or. en

Módosítás 89
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ezen 
átfogó jelentés a konszolidált éves üzleti 
jelentés részét képezi.

törölve

Or. en

Módosítás 90
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – b pont – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ezen 
átfogó jelentés a konszolidált éves üzleti 
jelentés részét képezi.

Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó külön jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ez a külön
jelentés:

(a) az összevont éves beszámoló része, 
vagy abban hivatkoznak rá,  vagy
b) az összevont éves beszámoló 
közzétételét követően nyilvánosan 
hozzáférhető a vállalkozás weboldalán.

Or. en

Indokolás

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Módosítás 91
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – b pont – 5 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A leányvállalatnak is minősülő 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdésének b) pontja 
szerinti kötelezettségek alól, ha a 
mentesített vállalat és leányvállalatai 
össze vannak vonva valamely más vállalat 
pénzügyi beszámolóiban és üzleti 
jelentésében, és a konszolidált éves üzleti 
jelentés az (1) bekezdés harmadik 
albekezdésével összhangban készül el.

törölve

Or. en

Módosítás 92
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – b pont – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013/34/EU irányelv 19. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban a tagállamok 
mentesíthetik a kis- és 
középvállalkozásokat azon kötelezettség 
alól, hogy gazdálkodási jelentésükbe nem 
pénzügyi információkat foglaljanak.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat alapján úgy tűnik, mintha a 2013. június 26-án elfogadott 2013/34/EU 
irányelv 19. cikkének (4) bekezdését eltörölnék, aminek nem szabad megtörténnie. Fontos, 
hogy ez a bekezdés megmaradjon. Az említett bekezdés a nem pénzügyi kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókra utal, nem pedig a nem pénzügyi beszámolóra. A (4) bekezdés törlése 
esetén a kkv-k számára kötelezővé válna nem pénzügyi kulcsfontosságú teljesítménymutatók 
bemutatása. Ez szükségtelen adminisztratív terhet róna a kis- és középvállalkozásokra. A 
tagállamok nem mentesíthetnék ezeket a vállalkozásokat e kötelezettség alól.
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Módosítás 93
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 15 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. Két évvel a hatálybalépést követően. 15. Öt évvel a hatálybalépést követően.

Or. de

Módosítás 94
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 16 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az átültetési határidőt követő első év. 16. Az átültetési határidőt követő második
év.

Or. de

Módosítás 95
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – 17 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. Az átültetési határidőt követő második
év.

17. Az átültetési határidőt követő
harmadik év.

Or. de


