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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi beszámolónak nem egyszerűen a vállalatok közvetlen tevékenységeire kell 
vonatkoznia, hanem e tevékenységeknek a teljes értékláncban kifejtett hatására is.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok az uniós keretekre, például a 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerre (EMAS), és a nemzetközi 

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

keretekre, például az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) Globális 
Megállapodásra, a „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra, a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI), 
valamint a Carbon Disclosure Project 
(CDP) és a Carbon Disclosure Standards 
Board (CDSB) szervezetekre 
támaszkodhatnak. Ez a rendelkezés ezen 
irányelv követelményeinek vagy a nem 
pénzügyi információk vállalatok általi 
közzétételére vonatkozó konkrétabb 
szabályokat tartalmazó egyéb európai 
uniós jogszabályok vagy iránymutatások 
sérelme nélkül alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Ideje véget vetni a túlságosan sok beszámolási keret okozta zavarnak, ami szétaprózódáshoz 
és ahhoz vezet, hogy lehetetlenné válik az összehasonlítás. A javasolt nemzetközi keretek a 
multinacionális vállalatok felelős magatartására vonatkozó, nemzetközileg elismert 
minimumkövetelmények. Minden OECD-országnak már most jogszabályban előírt 
kötelezettsége annak biztosítása, hogy multinacionális vállalataik tiszteletben tartsák e 
kereteket, ezért nem szabad, hogy ez további terhet jelentsen.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A vállalatokra nehezedő adminisztratív teher elkerülése érdekében az irányadó ENSZ-
alapelvek hatásvizsgálatok lefolytatását javasolják a vállalatok számára a ténylegesen vagy 
potenciálisan legsúlyosabb hatások azonosítása érdekében, és javasolt, hogy az irányelv is ezt 
a megközelítést kövesse.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A káros hatások kockázatai a 
vállalatok saját kezdeményezéseiből 
eredhetnek vagy a vállalatok olyan 
tevékenységeihez, termékeihez vagy 
szolgáltatásaihoz kapcsolódhatnak, 
amelyeket üzleti partnerség keretében –
többek között szállító ügyfeleik, 
alvállalkozóik vagy más üzleti partnereik 
közreműködésével – végeznek, állítanak 
elő, illetve nyújtanak. Ezért ezt fel kell 
tüntetni a vállalatok által a politikájukról, 
a kockázatokról és az eredményekről 
nyújtott információkban.

Or. en
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Indokolás

Az ellátási láncok kétségkívül jelentős kockázatot jelentenek a vállalkozások, azon közösségek 
számára, amelyekben működnek, valamint a fogyasztók számára. Az erőforrások – például a 
föld, a víz, a nyersanyagok és a szén – jelentős mértékű felhasználása jellemzően az ellátási 
láncban történik, és nem magánál a vállalatnál.  Ezt a szempontot eseti jelleggel már 
beépítették az uniós vívmányokba, és e javaslat révén következetesen végig kell vinni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ez csökkenti a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terheket, és optimalizálja az irányelv 
sikerét azáltal, hogy nagyobb bizonyosságot teremt a vállalatok számára anélkül, ez a 
jogszabály közvetlen követelménye lenne.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő és hatékony eszközök álljanak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalatokat –
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban – a nem pénzügyi 
információk teljes körű, pontos és 
hitelesen közzétételére kötelezzék. A 
védelem hatékonyságának növelése 
érdekében azon természetes és jogi 
személyeket, amelyek jogos érdeke az ezen 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosítása, fel kell hatalmazni a felmerülő
eljárásokban való részvételre.

Or. en

Indokolás

Mindazon célokat, amelyek megvalósítására a javaslat törekszik, aláássa a vállalatok általi 
nem megfelelés. Az ez ellen való fellépés érdekében mechanizmust kell bevezetni, amelynek 
segítségével a jogos érdekekkel rendelkezők kikényszeríthetik a megfelelést. Ami e 
mechanizmusok pontos részleteit illeti, a leginkább helyénvaló az, ha azokat tagállami szinten 
állapítják meg. Hasznos példákkal szolgálhatnak az EU fogyasztóvédelmi és 
megkülönböztetés elleni jogszabályai.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzleti jelentésnek valós áttekintést kell 
adnia a társaság üzletmenetének 
fejlődéséről és teljesítményéről, illetve 
helyzetéről, azon főbb kockázatok és 
bizonytalanságok leírásával együtt, 
amelyekkel a társaság szembesül.

Az üzleti jelentésnek valós áttekintést kell 
adnia a társaság üzletmenetének 
fejlődéséről és teljesítményéről, illetve 
helyzetéről, azon főbb kockázatok és 
bizonytalanságok leírásával együtt, 
amelyekkel a társaság szembesül, 
bemutatva a társaság által tanúsított kellő 
gondosságot.

Or. en
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Indokolás

A kellő gondosság az olyan nemzetközi keretek, mint például a multinacionális vállalatok 
számára kiadott OECD-iránymutatások és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére 
irányadó ENSZ-iránymutatások központi elemét képezi. Ezek összefoglalják, hogy a vállalatok 
miként azonosíthatják, akadályozhatják meg és csökkenhetik proaktívan a kockázatokat és az 
azok által a társadalomra gyakorolt hatásokat.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azon vállalkozások tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió eurót vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió eurót, az 
áttekintés szerves részét kell képeznie egy,
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információkat
tartalmazó nem pénzügyi beszámolónak is 
– figyelembe véve a vállalatok teljes 
értékláncát –, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A lóhúsbotrány és a bangladesi gyáromlás után világosan látszik, hogy az ellátási láncok 
jelentős kockázatot jelentenek a vállalkozások, a közösségek és a fogyasztók számára. Ezt a 
szempontot eseti jelleggel már beépítették az uniós vívmányokba, és az Európai Parlament a 
2010/2205(INI) állásfoglalásában elismerte az ellátási láncok jelentőségét. A „szerves részét 
kell képeznie” megfogalmazás tükrözi azt a szándékot, hogy egy egyszerűsített, integrált 
jelentést hozzanak létre különálló, járulékos jelentések helyett.
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása;

a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása, 
amely magában foglalja a közép- és 
hosszú távú célokat;

Or. en

Indokolás

A vállalatoknak közzé kell tenniük az általuk e területeken kitűzött célokat, hogy az érdekelt 
felek értékelhessék a bejelentett eredményeket.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az olyan nagy jelentőségű nemzetközi keretek, mint a multinacionális vállalatok számára 
kiadott OECD-iránymutatások és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére irányadó 
ENSZ-iránymutatások is elismerik azt, hogy a negatív hatások kockázatai a vállalatok 
közvetlen tevékenységéből eredhetnek, vagy a vállalatok olyan tevékenységeihez, termékeihez 
vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódhatnak, amelyeket üzleti partnerség keretében végeznek, 
állítanak elő, illetve nyújtanak.  Ezért a kockázatokat a vállalat teljes értékláncában 
mérlegelni kell.
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az erőforrás-felhasználás elemzése, 
ideértve legalább a földhasználatot, a 
vízhasználatot, az üvegházhatású gázok 
kibocsátását és az ásványianyag-
felhasználást.

Or. en

Indokolás

Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának az Európai Bizottság által 2011-ben 
kidolgozott ütemterve e négy erőforrás-mutatóra tett javaslatot a belföldi nyersanyag-
felhasználásra vonatkozó ideiglenes főt mutató kiegészítése érdekében. Az Európai Parlament 
nagy többséggel támogatta e mutatók elfogadását, amelyeket a Bizottság az erőforrás-
felhasználás méréséről a Parlamenttel folytatott konzultáció során terjesztett elő. Az Európai 
Erőforrás-hatékonysági Platform felszólított e mutatók alkalmazására annak érdekében, hogy 
valamennyi gazdasági szereplő számára egyértelmű jelzéseket adjanak. E javaslat ehhez 
biztosít keretet.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott1.

__________________
1 Például az ENSZ Globális 
Megállapodásra, a „Védelem, tisztelet, 
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jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre, 
az OECD által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott irányelvekre, az 
ISO 26000-re, az ILO által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI).

Or. en

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A reform lényegét, azaz hogy biztosítsa a nagyobb fokú átláthatóságot és a vállalatok nem 
pénzügyi teljesítményének és hatásainak jobb megértését, a kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók alkalmazási feltételei közé is be kell építeni. 

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság – az irányelv 
elfogadását követő 12 hónapon belül –
ágazati iránymutatást nyújt, továbbá 
iránymutatással szolgál a nemzetközi 
szabványok és a 46. cikk (1) bekezdésében 
említett nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatók módszertanáról és 
alkalmazásáról, hogy segítse a 
vállalatokat a jelentéstételben.

Or. en

Indokolás

Ez növeli a vállalatok által nyújtott nem pénzügyi információk relevanciáját, 
következetességét és összehasonlíthatóságát, és azáltal optimalizálja a vállalati 
fenntarthatóságot és az érdekelt felek azon képességét, hogy felelősségre vonhassák a 
vállalatokat.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy megfelelő és hatékony eszközök 
álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy a 
vállalatokat – ezen irányelv 
rendelkezéseivel összhangban – a nem 
pénzügyi információk teljes körű, pontos 
és hitelesen közzétételére kötelezzék és e 
közzétételt nyomon kövessék.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy bírósági és/vagy közigazgatási 
eljárások álljanak rendelkezésre az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségek 
végrehajtásának biztosítására minden 
olyan személy – többek között jogi 
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személyek – számára, akiknek a nemzeti 
jogukban foglalt kritériumokkal 
összhangban jogos érdekük az ezen 
irányelv rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosítása.

Or. en

Indokolás

Mindazon célokat, amelyek megvalósítására a javaslat törekszik, aláássa a vállalatok általi 
nem megfelelés. Az ez ellen való fellépés érdekében mechanizmust kell bevezetni, amelynek 
segítségével a jogos érdekekkel rendelkezők kikényszeríthetik a megfelelést. Ami e 
mechanizmusok pontos részleteit illeti, a leginkább helyénvaló az, ha azokat tagállami szinten 
állapítják meg. Hasznos példákkal szolgálhatnak az EU fogyasztóvédelmi és 
megkülönböztetés elleni jogszabályai.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy tükrözze a különböző faji vagy etnikai származású személyek 
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tekintetében az egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK tanácsi irányelvben foglaltakat. A fogyatékosság ezenkívül az EU 
megkülönböztetés elleni jogszabályaiban tárgyalt egyik megkülönböztetési alap, amelyet az 
EUSZ 10. cikke is akként ismer el.


