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Amendement 17
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
–

Door de Commissie voorgestelde tekst Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. de

Amendement 18
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, “Een vernieuwde 
EU-strategie 2011-2014 ter bevordering 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen"10, goedgekeurd op 25 
oktober 2011, heeft de Commissie opnieuw 
gewezen op de noodzaak de bekendmaking 
van sociale en milieu-informatie te 
verbeteren door middel van een 
wetgevingsvoorstel terzake.

(2) In de mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, “Een vernieuwde 
EU-strategie 2011-2014 ter bevordering 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen"10, goedgekeurd op 25 
oktober 2011, heeft de Commissie opnieuw 
gewezen op de noodzaak de bekendmaking 
van sociale en milieu-informatie te 
verbeteren door middel van een 
wetgevingsvoorstel terzake. Dit standpunt 
wordt echter, vooral met betrekking tot 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
geenszins door het Europese Parlement 
gedeeld. Het Europees Parlement wijst de 
verplichting tot bekendmaking van sociale 
en milieu-inspanningen in het bijzonder 
voor de kmo's af, aangezien dit tot meer 
bureaucratie en hoge kosten leidt en 
sociale en milieu-inspanningen van 
ondernemingen eerder in de weg staat 
dan bevordert.
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__________________ __________________
10 COM(2011) 681 definitief van 25.10. 
2011.

10 COM(2011) 681 definitief van 25.10. 
2011.

Or. de

Amendement 19
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Europees Parlement heeft in 
zijn resolutie van 6 februari 2013 over 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (2012/2097(INI) duidelijk 
gesteld dat MVO, in een vrije 
samenleving, er nooit toe mag leiden dat 
liefdadig handelen een verplichting wordt, 
aangezien dit de bereidheid van mensen 
om te geven zou kunnen verminderen.

Or. de

Amendement 20
Philippe De Backer

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 van 
een onderneming.

Schrappen
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Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

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 
van een onderneming.

(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 
alsmede van de precieze bestemming van 
de investeringen voor sociale doeleinden 
van een onderneming en haar 
dochterondernemingen.

Or. fr

Amendement 22
Thomas Mann

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 

Schrappen
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bevatten van de beleidskeuzen, resultaten 
en risico’s die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn.

Or. de

Amendement 23
Philippe De Backer

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) In voorkomend geval kunnen
vennootschappen in hun jaarverslag een 
niet-financiële verklaring opnemen 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.

Or. en

Amendement 24
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(6) Om te komen tot meer consistentie, 
transparantie en vergelijkbaarheid van de 
niet-financiële informatie die in de Unie 
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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.

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, waarbij rekening wordt gehouden 
met de gehele waardeketen van de 
vennootschap.

Or. en

Amendement 25
Richard Howitt

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, de 
man-vrouwverhouding, 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.

Or. en
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Amendement 26
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 27
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Ondernemingen, in het bijzonder 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
mogen onder geen beding verplicht 
worden een niet-financiële verklaring af 
te geven met betrekking tot hun vrijwillig 
maatschappelijk handelen. Dit zou tot 
onevenredig hoge administratieve lasten 
leiden, die banen vernietigen en de 
maatschappelijke betrokkenheid van 
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ondernemingen in gevaar brengen in 
plaats van bevorderen.

Or. de

Amendement 28
Richard Howitt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Teneinde gelijke behandeling van 
werkenden te bevorderen moeten lidstaten 
grote vennootschappen aanmoedigen een 
beleid inzake diversiteit tot stand te 
brengen met doelen op de middellange en 
lange termijn.

Or. en

Amendement 29
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Ontwikkeling (OESO), de Internationale 
Organisatie voor normalisatie (ISO) 26000, 
de tripartiete beginselverklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid en het Global Reporting 
Initiative.

Or. de

Amendement 30
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
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 of 
een door de Europese Unie goedgekeurde 
reeks meetbare sectorspecifieke sociale 
criteria, genre "sociaal label".

Or. fr
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Amendement 31
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Ondernemingen moeten 
uitgebreide informatie verstrekken over 
ernstige effecten die zich hoogst 
waarschijnlijk zullen voordoen, tezamen 
met ernstige effecten die zich reeds 
hebben voorgedaan. 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 was, is of in de toekomst zal 
zijn, zodat bij de ongedaanmaking van 
een negatief effect ten minste dezelfde of 
vergelijkbare situatie wordt bereikt als die 
welke voorafgaand aan het negatieve 
effect bestond.

Or. en

Amendement 32
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) 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.

Or. fr



PE522.825v01-00 12/49 AM\1008018NL.doc

NL

Amendement 33
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 34
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)

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, vergezeld van 
concrete richtsnoeren voor investeerders 
én een doeltreffende beoordelingsmethode 
voor overheden die de investeringen op 
hun sociale en ecologische effecten 
beoordelen.

Or. fr

Amendement 35
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) 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.

Or. fr

Amendement 36
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann



PE522.825v01-00 14/49 AM\1008018NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo's moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 500 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 86 miljoen EUR 
of een jaaromzet van meer dan 100 miljoen 
EUR hebben.

Or. de

Motivering

Artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG bevat een omschrijving van kleine en 
middelgrote ondernemingen. Na de verdubbeling door de Commissie van het 
personeelsbestand, is het ook zinvol om de criteria van 50 miljoen jaaromzet en 43 miljoen 
jaarbalanstotaal te verdubbelen.

Amendement 38
Thomas Mann

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 grote
ondernemingen die ofwel een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 1000
werknemers, ofwel een balanstotaal van 
meer dan 40 miljoen EUR of een netto-
omzet van meer dan 80 miljoen EUR 
hebben.

Or. de

Amendement 39
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om zoveel mogelijk 
gemeenschappelijke waarde te scheppen, 
duurzaam ondernemen te optimaliseren 
en de relevantie, samenhang en 
onderlinge vergelijkbaarheid van door 
ondernemingen verstrekte niet-financiële 
informatie te verhogen, verschaft de 
Commissie in samenwerking met het 
Europees Parlement en de Raad, binnen 
12 maanden na de vaststelling van deze 
richtlijn, en met op een algemene 
risicobeoordeling gebaseerde prioriteiten, 
sectorale en horizontale richtsnoeren voor 
het gebruik van passende essentiële 
prestatie-indicatoren, methodologie voor 
hulpbronnenmeting en van de 
internationale kaders, met name 
betreffende de verantwoordelijkheid van 
vennootschappen voor de eerbiediging 
van rechten en waarden op grond van 
internationale rechtsnormen.

Or. en
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Motivering

Dergelijke richtsnoeren zijn van een zodanig belang dat de wetgevers hierbij betrokken 
dienen te zijn.

Amendement 40
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een aantal van de ondernemingen en 
groepen die onder Richtlijn 78/660/EEG 
en Richtlijn 83/349/EEG vallen, 
rapporteren reeds op vrijwillige basis over 
niet-financiële aangelegenheden. Deze 
ondernemingen mogen niet worden 
verplicht dit niet-financieel overzicht in 
het jaarverslag te verstrekken, op 
voorwaarde dat het verslag overeenstemt 
met hetzelfde boekjaar, minstens dezelfde 
inhoud bevat als die welke door deze 
richtlijn is voorgeschreven, en bij het 
jaarverslag wordt gevoegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen bevordert 
het goede begrip van de 
bedrijfsorganisatie en van het zakendoen. 
Deze diversiteit zorgt ervoor dat de leden 

Schrappen
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van deze organen de bestuursbeslissingen 
op constructieve wijze ter discussie 
kunnen stellen en meer open komen te 
staan voor vernieuwende ideeën, 
waardoor het zogenoemde 
“eenheidsdenken”, met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt 
aangepakt. Aldus wordt een 
daadwerkelijke vorm van toezicht op het 
bestuur en een succesvolle governance 
van de vennootschap bevorderd. Het is 
dan ook belangrijk meer transparantie te 
brengen in het diversiteitsbeleid dat 
ondernemingen voeren. Hierdoor wordt 
de markt geïnformeerd over de praktijken 
op het gebied van corporate governance 
en worden ondernemingen indirect onder 
druk gezet om te zorgen voor meer 
diversiteit in hun raad van bestuur.

Or. de

Amendement 42
Thomas Mann

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 

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

Or. de

Amendement 43
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 44
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 46
Philippe De Backer

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) In voorkomend geval kunnen
vennootschappen tevens een niet-financiële 
verklaring opnemen die betrekking heeft 
op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, naleving van 
de mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 47
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 1
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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 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
integreert het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, waarbij met de 
waardeketen van de vennootschap 
rekening wordt gehouden, met inbegrip 
van:

Or. de

Amendement 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 86 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 100 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:

Or. de
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Motivering

Artikel 2 van de bijlage bij de Aanbeveling 2003/361/EG bevat een omschrijving van kleine 
en middelgrote ondernemingen. Na de verdubbeling door de Commissie van het aantal 
werknemers, is het ook zinvol om de criteria van 50 miljoen jaaromzet en 43 miljoen 
jaarbalanstotaal te verdubbelen.

Amendement 49
Thomas Mann

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 grote vennootschappen die 
gedurende het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 1000 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 40 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 80 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:

Or. de

Amendement 50
Sari Essayah

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 

b) Voor beursgenoteerde vennootschappen 
die gedurende het boekjaar een gemiddeld 
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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:

personeelsbestand van meer dan 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 40 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 80 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring of een verwijzing naar een niet-
financiële verklaring met informatie over 
aangelegenheden die essentieel zijn voor 
een goed begrip van de ontwikkeling, de 
resultaten of de positie van de 
vennootschap, met inbegrip van ten 
minste milieu- en 
personeelsaangelegenheden, en op 
vrijwillige basis, tevens over bijvoorbeeld 
sociale aangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. en

Motivering

De nieuwe voorschriften zouden een behoorlijke belasting zijn voor middelgrote 
ondernemingen die niet wereldwijd opereren en waarin internationale beleggers geen 
belangen hebben. De rapportageverplichting voor niet-beursgenoteerde, middelgrote 
ondernemingen zou voor deze bedrijven te grote kosten en administratieve lasten met zich 
meebrengen. Bedrijven van deze omvang die voornamelijk locaal opereren beschikken niet 
eens over de kennis of de systemen om dit soort te analyseren en te rapporteren informatie te 
verzamelen. Voorts zijn de ramingen van het balanstotaal en de netto-omzet te laag gesteld; 
deze drempels worden door bijna alle bedrijven die meer dan 500 personeelsleden hebben 
overschreden.

Amendement 51
Philippe Boulland

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 

b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
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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:

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 betrekking 
heeft op zowel milieu- als sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. fr

Amendement 52
Richard Howitt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden;

(i) een beschrijving van het beleid en een 
strategisch plan ter verwezenlijking van
de doelstellingen van de vennootschap met 
betrekking tot deze aangelegenheden;

Or. en

Amendement 53
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Alleen essentiële informatie moet worden gerapporteerd. Bedrijven moeten de mogelijkheid 
hebben zelf te beoordelen welke informatie over hun onderneming en bedrijfstak van belang 
is. Er moet voor de bedrijven geen algemene verplichting bestaan om over veel niet-financiële 
kwesties te rapporteren. De verplichting om informatie over risico's bekend te maken zou 
bedrijven dwingen gevoelige zakelijke informatie te onthullen. Bedrijven moeten niet verplicht 
worden uit te leggen waarom zij bepaald beleid niet voeren, maar zouden aan de hand van 
het "report or explain"-model eenvoudig moeten aangeven waarom zij niet over bepaalde 
kwesties rapporteren.

Amendement 54
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iii) de risico's die met de vennootschap
verbonden zijn door haar activiteiten, 
producten, diensten personeel, vaste 
activa en zakenrelaties en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert.

Or. en

Motivering

Met het oog op de recente affaires van ingestorte gebouwen is het van belang dat bedrijven 
verplicht zijn om risico's met betrekking tot hun vaste activa bekend te maken.

Amendement 55
Ole Christensen

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

(iii bis) een beschrijving van negatieve 
effecten van ondernemingsactiviteiten in 
verband met deze aangelegenheden, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
volledige waardeketen van de 
vennootschap.

Or. en

Amendement 56
Philippe Boulland

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

(iii bis) de precieze bestemming van de 
investeringen voor sociale doeleinden

Or. fr

Amendement 57
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) een beschrijving van de wijze 
waarop de vennootschap zijn beleid in 
verband met deze aangelegenheden ten 
aanzien van haar leveranciers en 
onderaannemers heeft uitgevoerd, 
waaronder informatie over activiteiten 
van de vennootschap waarbij haar 
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leveranciers en onderaannemers 
betrokken zijn en waarvoor boeten en 
sancties zijn opgelegd vanwege schending 
van EU-regelgeving, waaronder ten 
minste sociale , vervoers- en 
milieuwetgeving. 

Or. en

Amendement 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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.

Schrappen

Or. de

Amendement 59
Philippe De Backer

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 60
Sari Essayah

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 niet 
rapporteert met betrekking tot een of meer
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet.

Or. en

Motivering

De Commissie doet het voorstel om de niet-financiële verklaring op te nemen in het overzicht 
van het jaarverslag. Dit komt erop neer dat de niet-financiële verklaring deel moet uitmaken 
van het jaarverslag. Aangezien naderhand wordt verklaard dat het "omstandige verslag ... op 
basis van nationale, EU-wijde of internationale kaderregelingen...niet verplicht deel moet 
uitmaken van het jaarverslag" kan de niet-financiële verklaring, als de korte versie hiervan, 
als een afzonderlijke verklaring los van het jaarverslag bekend worden gemaakt.

Amendement 61
Philippe Boulland

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.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen of een door de EU 
goedgekeurde reeks meetbare 
sectorspecifieke sociale criteria, genre 
"sociaal label", en in dat geval vermeldt 
zij op welke kaderregelingen zij zich heeft 
gebaseerd.
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Or. fr

Amendement 62
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De lidstaten waarborgen dat 
gerechtelijke en/of administratieve 
procedures om de verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn te doen naleven 
ingevoerd worden, bekend worden 
gemaakt en ter beschikking komen 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."

Or. en

Amendement 63
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, de arbeidsrechten alsmede 
de sociale rechten, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
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op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

Or. en

Amendement 64
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een vennootschap is als 
dochtervennootschap ontheven van de in 
lid 1, onder b), bedoelde verplichtingen 
indien de vennootschap en de 
dochtervennootschappen ervan 
geconsolideerd zijn in de financiële 
overzichten en het jaarverslag van een 
andere vennootschap en het 
geconsolideerde jaarverslag 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, van 
Richtlijn 83/349/EEG is opgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Evelyn Regner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rapportage per land
2 bis. In de toelichting op hun financiële 
verklaringen maken grote ondernemingen 
en organisaties van openbaar belang, 
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uitgesplitst naar lidstaat en naar derde 
land waarin zij een vestiging hebben, de 
volgende informatie op geconsolideerde 
basis voor het boekjaar bekend:
a) benaming, aard van de activiteiten en 
geografische locatie;
b) omzet;
c) aantal werknemers in 
voltijdequivalenten;
d) verkopen en aankopen;
e) winst of verlies vóór belasting;
f) belasting over winst of verlies;
(g) ontvangen overheidssubsidies.

Or. en

Amendement 66
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen 12 maanden na vaststelling 
van de richtlijn ontwikkelt de Europese 
Commissie, in samenwerking met het 
Europees Parlement en de Raad, en met 
op een algemene risicobeoordeling 
gebaseerde prioriteiten, 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.

Or. en



PE522.825v01-00 32/49 AM\1008018NL.doc

NL

Motivering

Dergelijke richtsnoeren zijn van zodanig belang dat de wetgevers hierbij betrokken dienen te 
zijn.

Amendement 67
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een vennootschap op basis 
van nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit verslag deel uitmaakt van het 
jaarverslag.

Schrappen

Or. en

Amendement 68
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een vennootschap op basis van 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 

4. Wanneer een vennootschap op basis van 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een afzonderlijk verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
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lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit verslag deel uitmaakt van het 
jaarverslag.

lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit afzonderlijke verslag

a) deel uitmaakt van het jaarverslag of 
daarin wordt genoemd of

b) na de openbaarmaking van het 
jaarverslag voor het publiek beschikbaar 
is op de website van de onderneming.

Or. en

Motivering

In Finland en Zweden wordt het jaarverslag van de vennootschap onderworpen aan een 
volledige audit. Als het duurzaamheidsverslag (hier: afzonderlijk verslag) deel uitmaakt van 
het jaarverslag is het onderworpen aan een volledige audit. Dit leidt tot niet te verwaarlozen 
kosten voor vennootschappen in de vorm van verhoogde honoraria voor audit. 
Vennootschappen moeten dan ook de mogelijkheid hebben het duurzaamheidsverslag niet in 
het jaarverslag op te nemen. Voorts zou de verplichte simultane bekendmaking van het 
afzonderlijke verslag en het jaarverslag voor vennootschappen ernstige problemen opleveren 
aangezien duurzaamheidsverslagen later tot stand komen dan de jaarverslagen.

Amendement 69
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 

Schrappen
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vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders bevat reeds gedeeltelijk overlappende rapportagevoorschriften. 
Nationale initiatieven die deze kwesties aanpakken met wetgeving en codes inzake corporate 
governance moeten worden bevorderd en slechts als dit naderhand nodig blijkt te zijn moeten 
maatregelen op Europees niveau worden overwogen. Wordt dit artikelonderdeel niet 
geschrapt, dan moeten soortgelijke drempels als in verband met het rapportagevoorschrift 
inzake niet-financiële kwesties, worden gebruikt.

Amendement 70
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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.

Schrappen

Or. de
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Amendement 71
Philippe De Backer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 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.

Or. en

Amendement 72
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor al
haar organen, met name haar bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen met betrekking tot leeftijd, 
geslacht, geografische diversiteit,
handicap, ras of etnische afkomst,
achtergrond inzake opleiding en 
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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.

beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om diversiteit tot bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende 
organen te beperken. Diversiteitsbeleid moet op alle niveaus worden uitgevoerd.

Amendement 73
Richard Howitt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid, de 
resultaten in de verslagperiode en de 
strategie ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van het diversiteitsbeleid.
Indien de vennootschap geen beleid op dit 
gebied voert, bevat het overzicht een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting 
waarom zij dit niet doet.

Or. en
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Amendement 74
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan de ontheffingen als 
bedoeld in de artikelen 1 bis, 11 en 27, 
artikel 43, lid 1, punten 7 bis en 7 ter, 
artikel 46, lid 3, en de artikelen 47 en 51 
van deze richtlijn, niet toe aan 
vennootschappen waarvan de effecten zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 
2004/39/EG.

Schrappen

Or. de

Amendement 75
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/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 keten 
van onderaannemers.

Or. fr
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Amendement 76
Philippe De Backer

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:

Het overzicht kan tevens een niet-
financiële verklaring bevatten die op zijn 
minst betrekking heeft op milieu-, sociale 
en personeelsaangelegenheden, respect 
voor mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping, met inbegrip van
het volgende:

Or. en

Amendement 77
Thomas Mann

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 

Voor moederondernemingen van in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
1000 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 40 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 80 miljoen EUR 
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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:

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:

Or. de

Amendement 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 van 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 86 miljoen EUR ofwel een 
jaaromzet van meer dan 100 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:

Or. de

Motivering

Artikel 2 van de bijlage bij de Aanbeveling 2003/361/EG bevat een omschrijving van kleine 
en middelgrote ondernemingen. Na de verdubbeling door de Commissie van het aantal 
werknemers, is het ook zinvol om de criteria van 50 miljoen jaaromzet en 43 miljoen 
jaarbalanstotaal te verdubbelen.

Amendement 79
Evelyn Regner
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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 van 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 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, 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Or. de

Amendement 80
Sari Essayah

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-, 

Voor beursgenoteerde
moederondernemingen van 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 40 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 80 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring of een verwijzing 
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sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

naar een niet-financiële verklaring met 
informatie over aangelegenheden die
essentieel zijn voor een goed begrip van de 
ontwikkeling, de resultaten of de positie 
van de vennootschap, met inbegrip van 
ten minste milieu- en 
personeelsaangelegenheden, en op 
vrijwillige basis, tevens over bijvoorbeeld 
sociale aangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 81
Philippe Boulland

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 
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 
betrekking heeft op zowel milieu- als
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Or. fr

Amendement 82
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Philippe Boulland

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) de precieze bestemming van de 
investeringen voor sociale doeleinden;

Or. fr

Amendement 84
Philippe De Backer

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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.

Schrappen

Or. de

Amendement 86
Sari Essayah

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
niet rapporteren met betrekking tot een of 
meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen.

Or. en

Amendement 87
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
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Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De motivering omvat een 
risicobeoordeling van het besluit om geen 
beleid te voeren met betrekking tot deze 
aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de 
rapporterende vennootschap alsook dat 
van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.
De Commissie stelt uiterlijk eind 2015 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel [49 
van de nieuwe Richtlijn 2013/34] 
richtsnoeren voor de toepassing van de 
maatregelen van deze richtlijn met 
betrekking tot de niet-financiële 
verklaring vast en actualiseert deze 
regelmatig. Deze richtsnoeren worden 
gebaseerd op de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties en de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Deze richtsnoeren omvatten essentiële 
prestatie-indicatoren voor de 
aangelegenheden waarover informatie 
moet worden verstrekt. De essentiële 
prestatie-indicatoren die worden 
ontwikkeld om het effect van de 
activiteiten van de vennootschap op 
milieuaangelegenheden te meten, 
betreffen ten minste bodem- en 
watergebruik, broeikasgasemissies en het 
gebruik van materialen. De richtsnoeren 
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bevatten algemene bepalingen alsook 
bepalingen per sector.

Or. en

Amendement 88
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De volgende leden 4 en 5 worden 
toegevoegd:

(b) De volgende leden 4,5 en 6 worden 
toegevoegd:

Or. en

Amendement 89
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een moederonderneming op 
basis van nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en met 
betrekking tot de in lid 1, derde alinea, 
bedoelde informatie een omstandig 
verslag opstelt dat overeenstemt met 
hetzelfde boekjaar en dat betrekking heeft 
op de gehele groep van geconsolideerde 
ondernemingen, is zij ontheven van de 
verplichting een niet-financiële verklaring 
als bedoeld in lid 1, derde alinea, op te 
stellen, op voorwaarde dat dit omstandige 
verslag deel uitmaakt van het 
geconsolideerde jaarverslag.

Schrappen

Or. en
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Amendement 90
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een moederonderneming op 
basis van nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en met 
betrekking tot de in lid 1, derde alinea, 
bedoelde informatie een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de 
gehele groep van geconsolideerde 
ondernemingen, is zij ontheven van de 
verplichting een niet-financiële verklaring 
als bedoeld in lid 1, derde alinea, op te 
stellen, op voorwaarde dat dit omstandige
verslag deel uitmaakt van het 
geconsolideerde jaarverslag.

4. Wanneer een moederonderneming op 
basis van nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en met 
betrekking tot de in lid 1, derde alinea, 
bedoelde informatie een afzonderlijk
verslag opstelt dat overeenstemt met 
hetzelfde boekjaar en dat betrekking heeft 
op de gehele groep van geconsolideerde 
ondernemingen, is zij ontheven van de 
verplichting een niet-financiële verklaring 
als bedoeld in lid 1, derde alinea, op te 
stellen, op voorwaarde dat dit
afzonderlijke verslag

a) deel uitmaakt van het jaarverslag of 
daarin wordt genoemd. of
b) na de openbaarmaking van het 
geconsolideerde jaarverslag voor het 
publiek beschikbaar is op de website van 
de onderneming.

Or. en

Motivering

Het begrip "omstandig verslag" is gewijzigd in "afzonderlijk verslag" omdat dit verkeerdelijk 
kan worden uitgelegd als een verslag dat belangrijker is dan het niet-financiële verslag dat in 
het voorstel voor een richtlijn wordt genoemd. Niet alle ondernemingen kunnen de niet-
financiële informatie binnen de termijn van het jaarverslag en de financiële verklaring 
verzamelen en zouden dientengevolge in de duurzaamheidsrapportage ramingen moeten 
opnemen. Daarom kan het afzonderlijke verslag na de openbaarmaking van het jaarverslag 
op de website van de vennootschap worden gepubliceerd, zoals tegenwoordig gebruikelijk is.
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Amendement 91
Philippe De Backer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een moederonderneming is als 
dochteronderneming ontheven van de in 
lid 1, derde alinea, bedoelde 
verplichtingen indien de van de 
verplichting ontheven onderneming en de 
dochterondernemingen ervan 
geconsolideerd zijn in de financiële 
overzichten en het jaarverslag van een 
andere onderneming en het 
geconsolideerde jaarverslag 
overeenkomstig lid 1, derde alinea, is 
opgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 92
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Overeenkomstig artikel 19, lid 4, 
van Richtlijn 2013/34/EU, kunnen 
lidstaten kleine en middelgrote 
ondernemingen ontheffing verlenen van 
de verplichting om niet-financiële 
informatie op te nemen in hun 
bestuursverslag.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie doet voorkomen dat artikel 19, lid 4, van Richtlijn 
2013/34/EU van 26 juni 2013 moet worden afgeschaft, wat niet wenselijk is. De handhaving 
van dit artikellid is van belang. Dit artikel verwijst naar niet-financiële KPI's en niet naar 
niet-financiële verklaringen. Als lid 4 wordt geschrapt leidt dit tot de verplichting voor kmo's 
om essentiële niet-financiële prestatie-indicatoren te gebruiken. Dit zou onwenselijke 
administratieve lasten opleveren voor kleine en middelgrote ondernemingen. Lidstaten 
zouden deze ondernemingen geen ontheffing van deze verplichting kunnen verlenen.

Amendement 93
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – voetnoot 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. Twee jaar na de inwerkingtreding. 15. Vijf jaar na de inwerkingtreding.

Or. de

Amendement 94
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – voetnoot 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Eerste jaar na de uiterste datum van 
omzetting.

16. Tweede jaar na de uiterste datum van 
omzetting.

Or. de

Amendement 95
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – voetnoot 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17. Tweede jaar na de uiterste datum van 17. Derde jaar na de uiterste datum van 
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omzetting. omzetting.

Or. de


