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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De niet-financiële verklaring dient niet alleen de directe activiteiten van de ondernemingen te 
omvatten maar ook de gevolgen van deze activiteiten in de gehele waardeketen.
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Amendement 2

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, het Global Reporting Initiative, het 
Carbon Disclosure Project (CDP) en het 
Carbon Disclosure Standards Board 
(CDSB). Deze bepaling is van toepassing 
onverminderd de voorschriften van deze 
richtlijn en andere wetgeving of 
richtsnoeren van de Europese Unie met 
meer specifieke voorschriften inzake 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen. 

Or. en

Motivering

De tijd is gekomen om een einde aan de verwarring te maken in verband met te veel kaders 
voor rapportage die tot versplintering en onvergelijkbaarheid leiden. De aanbevolen 
internationale kaders vormen het internationaal erkende minimum aan voorschriften voor 
verantwoord gedrag van multinationale ondernemingen. Aangezien alle landen van de OESO 
reeds wettelijk verplicht zijn om ervoor te zorgen dat hun multinationale ondernemingen deze 
kaders naleven, zijn hier geen extra lasten aan verbonden.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Ondernemingen moeten 
uitgebreide informatie verstrekken over 
aangelegenheden die zeer waarschijnlijk 
tot de verwerkelijking van risico's op 
ernstige effecten leiden, evenals over 
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 is 
of zal zijn en het eventuele definitieve 
karakter ervan, dat wil zeggen de 
beperkingen om de personen of zaken die 
de effecten hebben ondervonden in ten 
minste dezelfde of vergelijkbare 
omstandigheden als voorafgaand aan de 
negatieve effecten, terug te brengen.

Or. en

Motivering

Om administratieve rompslomp voor ondernemingen te voorkomen, moet de richtlijn de 
benadering van de VN-richtsnoeren volgen die effectbeoordelingen voor ondernemingen 
aanbevelen ter vaststelling van de ernstigste actuele of potentiële effecten.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het risico op negatieve effecten 
kan het gevolg zijn van initiatieven van de 
onderneming zelf of van de 
bedrijfsactiviteiten, producten of diensten 
van een zakenrelatie, met inbegrip van de 
afnemers van de leveranciers, 
onderaannemers of andere zakenpartners. 
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Het is dan ook noodzakelijk dat dit in de 
door de ondernemingen verstrekte 
informatie over hun beleid, risico's en 
resultaten opgenomen wordt.

Or. en

Motivering

Zonder twijfel vormen toeleveringketens een aanmerkelijk risico voor ondernemingen, de 
gemeenschappen waarbinnen zij actief zijn en afnemers. Een aanzienlijk deel van het verbruik 
van hulpbronnen, zoals grond, water, materialen en koolstof vindt binnen de 
toeleveringsketen plaat,s in plaats van in de onderneming zelf. Deze kwestie wordt al in het 
acquis communautaire op een ad hoc-basis geregeld en moet in dit voorstel op een coherente 
wijze verder worden behandeld.

Amendement 5

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, binnen 12 maanden na de 
vaststelling van deze richtlijn, sectorale 
richtsnoeren en biedt ondersteuning bij 
het gebruik van passende sleutelprestatie-
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

Motivering

Dit zal tot minder administratieve lasten voor ondernemingen leiden en aan het welslagen 
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van deze richtlijn bijdragen, door ondernemingen meer zekerheid te bieden zonder dat sprake 
is van een bindend wettelijk voorschrift.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De lidstaten waarborgen dat er 
adequate en effectieve mechanismen 
bestaan om volledige, accurate en 
geloofwaardige bekendmaking van niet-
financiële informatie door 
vennootschappen af te dwingen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn. Om te zorgen voor een meer 
doeltreffende bescherming moeten 
natuurlijke en rechtspersonen, die een 
erkend belang hebben bij naleving van de 
bepalingen van deze richtlijn, over de 
bevoegdheid beschikken om dergelijke 
procedures aanhangig te maken. 

Or. en

Motivering

De verwezenlijking van de doelstellingen van het voorstel wordt ondergraven als 
ondernemingen de bepalingen niet naleven. Om dit tegen te gaan moet er een mechanisme 
bestaan waarmee degenen met erkende belangen naleving kunnen afdwingen. De details van 
een dergelijk mechanisme kunnen het best door de lidstaten worden ingevuld. Bruikbare 
voorbeelden kunnen worden gevonden in de consumenten- en antidiscriminatiewetgeving van 
de EU. 

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het jaarverslag moet ten minste een 
getrouw overzicht geven van de 

Het jaarverslag moet ten minste een 
getrouw overzicht geven van de 
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ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
vennootschap, alsmede een beschrijving 
van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij wordt 
geconfronteerd.

ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
vennootschap, alsmede een beschrijving 
van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij wordt 
geconfronteerd en waaruit haar 
zorgvuldigheid blijkt.

Or. en

Motivering

Zorgvuldigheid (due diligence) staat centraal in de belangrijke internationale kaders zoals de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten: hierin komt tot uiting hoe ondernemingen proactief de 
risico's en gevolgen voor de samenleving vaststellen, voorkomen en verminderen.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 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:

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, integreert het 
overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, waarbij rekening wordt 
gehouden met de volledige waardeketen 
van de vennootschap, met inbegrip van:

Or. en

Motivering

Als gevolg van het paardenvleesschandaal en de ineenstorting van de fabriek in Bangladesh 
is het duidelijk geworden dat toeleveringsketens een aanzienlijk risico vormen voor 
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ondernemingen, gemeenschappen en klanten. Deze kwestie wordt al in het acquis 
communautaire op een ad hoc-basis geregeld en het Europees Parlement heeft het belang van 
toeleveringsketens in resolutie 2010/2205(INI) erkend. Het gebruik van het woord 'integreert' 
heeft tot doel om een gestroomlijnd, geïntegreerd verslag te bevorderen in plaats van 
aanvullende, afzonderlijke verslagen.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid, inclusief 
doelen op middellange en lange termijn, 
met betrekking tot deze aangelegenheden;

Or. en

Motivering

Ondernemingen moeten hun doelen op deze gebieden bekendmaken zodat belanghebbenden 
de gerapporteerde resultaten kunnen beoordelen.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de risico's die met de vennootschap
verbonden zijn door haar activiteiten, 
producten, diensten en zakenrelaties en
hoe de vennootschap deze risico's beheert.

Or. en

Motivering

Zoals erkend in belangrijke internationale kaders zoals de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
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kunnen risico's op negatieve effecten ontstaan in verband met de eigen activiteiten van de 
onderneming of in rechtstreeks verband met de activiteiten, producten of diensten van een 
zakenrelatie. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de risico's in de gehele 
waardeketen van een onderneming.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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

een beoordeling van het 
hulpbronnengebruik, waaronder ten 
minste het gebruik van bodem en water, 
broeikasgasemissies en het gebruik van 
materialen.

Or. en

Motivering

In haar stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik uit 2011 heeft de Commissie het 
gebruik van vier sleutelindicatoren voorgesteld voor het meten van het binnenlands 
materiaalgebruik. Een overgrote meerderheid in het Europees Parlement heeft de vaststelling 
daarvan gesteund en de Commissie heeft in haar discussiestuk over het meten van 
hulpbronnengebruik deze indicatoren aanbevolen. Het Europees platform voor efficiënt 
hulpmiddelengebruik heeft het gebruik van deze indicatoren verzocht als een duidelijk signaal 
aan alle economische actoren. Dit voorstel verzorgt hiervoor een kader.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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 

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 
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gebaseerd. gebaseerd1.
__________________
1Zoals het Global Compact van de VN, de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het VN-
kader "Protect, Respect and Remedy", de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, norm 26000 van de 
Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO), de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

Or. en

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze wijziging beoogt een betere transparantie en beter begrip van de niet-financiële 
prestaties en effecten van de onderneming en moet ook in de criteria voor het gebruik van 
sleutelprestatie-indicatoren moeten worden verwerkt.
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 12 maanden na vaststelling van 
de richtlijn, ontwikkelt de Europese 
Commissie 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

Motivering

Dit verhoogt de relevantie, samenhang en onderlinge vergelijkbaarheid van de door 
ondernemingen te verstrekken niet-financiële informatie en optimaliseert de duurzaamheid 
van het bedrijf en de mogelijkheden van belanghebbenden om bedrijven ter verantwoording te 
roepen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De verwezenlijking van de doelstellingen van het voorstel wordt ondergraven als 
ondernemingen de bepalingen niet naleven. Om dit tegen te gaan moet er een mechanisme 
bestaan waarmee degenen met erkende belangen naleving kunnen afdwingen. De details van 
een dergelijk mechanisme kunnen het best door de lidstaten worden ingevuld. Bruikbare 
voorbeelden kunnen worden gevonden in de consumenten- en antidiscriminatiewetgeving van 
de EU. 

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, handicap, ras of etnische 
afkomst, 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.”
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Or. en

Motivering

Dit is een weergave van de Richtlijn 2000/43//EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming. Handicap geldt tevens als een van de gronden voor discriminatie die door de 
antidiscriminatiewetgeving van de EU wordt aangepakt en als zodanig in artikel 10 van het 
Verdrag betreffende de werking van de EU wordt verboden.


