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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov in tveganj 
na tem področju.

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov in tveganj 
na tem področju in pri tem upoštevati 
celotno vrednostno verigo družbe.

Or. en

Obrazložitev

V izjavo o nefinančnem poslovanju ne bi smele biti vključene zgolj neposredne dejavnosti 
podjetij, ampak tudi njihov učinek v vrednostni verigi.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
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Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, tristranske 
deklaracije o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje.

Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, tristranske 
deklaracije o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD), pobude za 
globalno poročanje, organizacije Carbon 
Disclosure Project (CDP) in Carbon 
Disclosure Standards Board (CDSB). 
Določba velja brez poseganja v zahteve te 
direktive ali drugo zakonodajo ali 
smernice Evropske unije z natančnejšimi 
predpisi za razkritje nefinančnih 
informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Čas je, da se odpravi zmeda s preveč okviri poročanja, kar povzroča fragmentacijo in 
onemogoča primerjanje. Priporočeni mednarodni okviri predstavljajo mednarodno priznane 
minimalne zahteve za odgovorno ravnanje večnacionalnih podjetij. Za vse države OECD že 
velja pravna obveznost zagotoviti, da jih njihova večnacionalna podjetja spoštujejo, tako da 
to ne bi smelo pomeniti dodatnega bremena.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Družbe bi morala zagotavljati 
podrobne informacije o zadevah, ki
izstopajo po največ možnostih, da se resni 
učinki dejansko uresničijo, skupaj s 
tistimi, ki so se že uresničili. Resnost 
učinkov bi bilo treba presojati glede na 
njihove razsežnosti in resnost, število 
prizadetih posameznikov sedaj ali v 
prihodnje in nepopravljive značilnosti, v 
smislu kakršnihkoli omejitev pri vrnitvi 
tistih, ki jih je položaj prizadel, na enako 
ali podobno raven, kot preden se je 
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škodljiv učinek uresničil.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečevanje upravnega bremena za podjetja vodilna načela Združenih narodov zanje 
priporočajo uporabo ocene učinkov, da se opredelijo dejanski ali potencialno najresnejši 
učinki, in priporoča se, da direktiva upošteva isti pristop.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Tveganja za škodljive učinke lahko 
izvirajo iz lastne pobude družb ali so 
povezana z delovanjem, proizvodi ali 
storitvami družb prek poslovnih odnosov, 
vključno z njihovimi dobavitelji, 
strankami, podizvajalci ali drugimi 
poslovnimi partnerji. Tako se mora to 
odražati v informacijah, ki jih družbe 
posredujejo o svojih politikah, tveganjih 
in rezultatih.

Or. en

Obrazložitev

Oskrbne verige nedvomno pomenijo precejšnje tveganje za družbe, skupnosti, kjer delujejo, in 
stranke. V oskrbni verigi se precej bolj kot v družbi sami uporabljajo viri, kot so zemljišča, 
voda, surovine in ogljik.  To vprašanje je že začasno vključeno v pravni red Unije, v tem 
predlogu pa bi morali z njim celovito nadaljevati.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Da bi dosegli največjo skupno 
vrednost, optimizirali trajnost podjetij in 
povečali ustreznost, skladnost in 
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primerljivost nefinančnih informacij, ki 
jih posredujejo družbe, Komisija v 12 
mesecih po sprejetju te direktive pripravi 
sektorske smernice in smernice za 
uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti, 
metodologijo za merjenje uporabe virov in 
smernice o mednarodnih okvirih, zlasti o 
odgovornosti podjetij pri spoštovanju 
pravic in vrednot, ki jih ščitijo norme 
mednarodnega prava.

Or. en

Obrazložitev

S tem bi zmanjšali upravno breme za družbe in povečali uspešnost direktive, saj bi družbam 
omogočili več gotovosti, hkrati pa to ne bi bila neposredna zahteva zakonodaje.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 b) Države članice zagotovijo primerna 
in učinkovita sredstva za izvrševanje 
celovitega, točnega in verodostojnega 
razkritja nefinančnih informacij družb v 
skladu z določbami te direktive. Za 
zagotavljanje učinkovitejše ravni zaščite 
bi morale imeti fizične in pravne osebe, ki 
imajo zakonit interes za spoštovanje 
določb te direktive, možnost, da začnejo 
tovrstne postopke.

Or. en

Obrazložitev

Vsakega od ciljev predloga ogroža nespoštovanje s strani družb. Da bi to preprečili, je 
potreben mehanizem, s pomočjo katerega bi lahko tisti z zakonitimi interesi uveljavili 
spoštovanje določb. Podrobnosti tovrstnega mehanizma bi bilo najustrezneje obravnavati na 
ravni držav članic. Uporabne primere tega je moč najti v potrošniškem in 
protidiskriminacijskem pravu
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka a– pododstavek  1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. (a) Letno poročilo vsebuje pošten 
prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja 
družbe ter njenega položaja, skupaj z 
opisom glavnih tveganj in negotovosti, s 
katerimi se sooča.

Letno poročilo vsebuje pošten prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja družbe ter 
njenega položaja, skupaj z opisom glavnih 
tveganj in negotovosti, s katerimi se sooča, 
in kaže njeno primerno skrbnost.

Or. en

Obrazložitev

Primerna skrbnost je bistvo velikih mednarodnih okvirov, kot so smernice Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna podjetja ter vodilna načela 
Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah: zraven sodi način, kako podjetja 
proaktivno opredeljujejo, preprečujejo in zmanjšujejo tveganja in učinke, ki jih predstavljajo 
za družbo.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled združuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, pri 
čemer je upoštevana celotna vrednostna 
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veriga družb, vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Po škandalu s konjskim mesom in zrušitvi tovarne v Bangladešu je jasno, da oskrbne verige 
pomenijo precejšnje tveganje za družbe, skupnosti in stranke. To vprašanje se že odraža v 
pravnem redu Unije na začasni podlagi, Evropski parlament pa je priznal pomen oskrbne 
verige v resoluciji 2010/2205(INI). Uporaba besede „združuje“ odraža namen, da se 
spodbuja racionalizirano, celovito poročila in ne dodatna, ločena poročila.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opisom politike podjetja na tem področju; opisom politike podjetja na tem področju, 
vključno s srednje- in dolgoročnimi cilji;

Or. en

Obrazložitev

Podjetja morajo razkriti cilje, ki so si jih zastavila na teh področjih, tako da lahko 
zainteresirane strani ocenijo rezultate poročilu.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 tveganji na tem področju in načinom, 
kako podjetje upravlja z navedenimi 
tveganji.

Tveganji, povezanimi s podjetjem prek 
njegovega poslovanja, produktov, storitev 
in poslovnih odnosov in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji;

Or. en
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Obrazložitev

Kot priznavajo veliki mednarodni okviri, kot so smernice OECD za večnacionalna podjetja in 
vodilna načela o podjetništvu in človekovih pravicah, se lahko tveganja za škodljive učinke 
pojavijo pri lastnih dejavnostih podjetja ali so prek poslovnega odnosa neposredno povezana 
z njegovim poslovanjem, produkti ali storitvami.  Tako je treba upoštevati tveganja v celotni 
vrednostni verigi podjetja.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – podtočka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

analizo uporabe virov, kamor so vključeni 
najmanj uporaba zemljišč in vode, emisije 
toplogrednih plinov in uporaba rudnin.

Or. en

Obrazložitev

V načrtu Evropske komisije za učinkovitost virov iz leta 2011 so predlagani ti štirje glavni 
kazalniki za vire, ki naj dopolnjujejo začasni glavni indikator domače porabe snovi. Evropski 
parlament je prepričljivo podprl njihovo sprejetje, Komisija pa jih je predlagala pri 
posvetovanju o merjenju porabe virov. Evropska platforma za učinkovitost virov je pozvala k 
uporabi teh kazalnikov, da bi vsem gospodarskim subjektom dali jasno znamenje. Okvir za to 
je določen v tem predlogu.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila1.
__________________
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1Kot so pobuda ZN za globalni dogovor, 
vodilna načela o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernice OECD 
za večnacionalna podjetja, 
standard ISO 26000, tristranska 
deklaracija o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela ter pobuda za globalno 
poročanje.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, 
analiza vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za posamezno poslovanje.

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe in 
človekovih pravic ter socialnih učinkov in 
učinkov na okolje, analiza vključuje tako 
ključne finančne in nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za posamezno 
poslovanje.

Or. en

Obrazložitev

Razlogi za to reformo, torej zagotoviti večjo preglednost in razumevanje nefinančne 
uspešnosti in učinkov podjetja, bi se morali odražati tudi v merilih za uporabo ključnih 
kazalnikov uspešnosti.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska komisija v dvanajstih mesecih 
po sprejetju te direktive pripravi sektorske 
smernice in smernice za metodologijo ter 
uporabo mednarodnih standardov in 
nefinančnih kazalnikov uspešnosti iz 
člena 46 (1) kot pomoč družbam pri 
poročanju.

Or. en

Obrazložitev

Tako se okrepi ustreznost, skladnost in primerljivost nefinančnih informacij, ki jih zagotovijo 
družbe. s čimer se poveča njihova trajnost ter možnost zainteresiranih strani, da družbe 
pokličejo pred odgovornost.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 1 (novo)
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo primerna in 
učinkovita sredstva za spremljanje in 
izvrševanje celovitega, točnega in 
verodostojnega razkritja nefinančnih 
informacij družb v skladu z določbami te 
direktive.
2. Države članice zagotovijo, da so na 
voljo sodni in/ali upravni postopki za 
uveljavitev izpolnjevanja obveznosti iz te 
direktive ter da so ti postopki na voljo za 
vse fizične in pravne osebe, ki imajo 
zakonit interes v skladu z merili iz 
nacionalnega prava pri zagotavljanju, da 
se spoštujejo določbe te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Vsakega od ciljev predloga ogroža nespoštovanje s strani družb. Da bi to preprečili, je 
potreben mehanizem, s pomočjo katerega bi lahko tisti z zakonitimi interesi uveljavili 
spoštovanje določb. Podrobnosti tovrstnega mehanizma bi bilo najustrezneje obravnavati na 
ravni držav članic. Uporabne primere tega je moč najti v potrošniškem in 
protidiskriminacijskem pravu Evropske unije.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46a – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo, invalidnost, rasna ali 
etnična pripadnost ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

Or. en

Obrazložitev
Namen predloga je odraziti Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju 
načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost. Tudi invalidnost je eden 
od razlogov za diskriminacijo, ki ga obravnava zakonodaja EU o nediskriminaciji, kot razlog 
pa jo priznava tudi člen 10 Pogodbe o delovanju EU.


