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Módosítás 22
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 23
Mojca Kleva Kekuš

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A fokozott átláthatóság, illetve az 
európai vállalatok és befektetők közötti 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságnak be kell 
bevezetnie az országonkénti 
adatszolgáltatást valamennyi ágazatban a 
határokon átnyúlóan működő vállalatok 
tekintetében, olyan információk 
közzétételére, mint a vállalat 
tevékenységének jellege és a társadalomra 
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gyakorolt hatása, földrajzi helye, 
árbevétele, alkalmazottainak száma a 
teljes munkaidőben való foglalkoztatás 
egyenértékében, valamint a nemi 
sokszínűség, különösen felső vezetői 
szinten.

Or. en

Módosítás 24
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) a sokszínűség elősegítése érdekében 
a vállalatokat és a vállalkozásokat 
ösztönözni kell a nők 
igazgatótanácsokban és vezetői szinten 
való képviseletének növelésére az üzleti és 
gazdasági szempontból nélkülözhetetlen 
döntéshozatali hatékonyság növelésének 
eszközeként; 
a vállalatokat és a vállalkozásokat 
ösztönözni kell olyan csatorna 
létrehozására az igazgatótanácsi és 
vezetőségi tagságra kész nők számára, 
amely ösztönzi, támogatja és fejleszti a női 
tehetséget minden szinten és egész 
karrierjükön keresztül;
fontos lenne ezért, hogy valamennyi 
érdekelt fél – így a toborzók, a 
munkacsoportok és a nem kormányzati 
szervezetek – együttműködő és építő 
jellegű erőfeszítést tegyen a nők 
képességeinek az üzleti életben való 
hasznosítása céljából önkéntes, az üzleti 
szférából kiinduló változások révén, amely 
magában foglalja a legjobb 
gyakorlatoknak az Unión belüli, a 
tagállamok közötti és az Unión kívüli 
cseréjét;
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a vállalatokat ösztönözni kell a tudatosság 
növelésének támogatására, mentorálási 
rendszerek és hálózatépítési támogatás 
nyújtására a női munkavállalók számára 
a szervezetükön belüli vezetői 
lehetőségekről, a vállalkozók tanácsainak 
és tapasztalatainak hasznosítása céljából;

Or. en

Módosítás 25
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja a 250 főt, és amelyek 
20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Azon szaktudások és nézetek 
különbözősége, ideértve a nemi 
sokszínűséget is, amelyekkel a vállalatok 
adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületeinek tagjai bírnak, elősegíti az 
üzleti szervezet és ügyek jó megértését. 
Elismert tény, hogy a nemi sokszínűség –
különösen a vezető pozíciókban –
hozzájárul a vállalatirányításhoz, a 
minőségi döntéshozatalhoz és a vállalati 
teljesítményhez. Ezenkívül az 
igazgatótanács sokszínűsége előnyt jelent 
a vállalatok számára, mivel az 
igazgatótanács összetétele tükrözi az 
érdekeltek legfontosabb csoportjai – így 
például a munkavállalók, a fogyasztók és 
a befektetetők – demográfiai jellemzőit. Ez 
a különbözőség továbbá lehetővé teszi e 
testületek tagjai számára a vállalatirányítási 
döntések építő jellegű megvitatását és az 
innovatív ötletekre való nagyobb 
nyitottságot, megoldást kínálva a tagok 
nézeteinek hasonlóságából, azaz a 
„csoportgondolkodásból” fakadó 
problémákra. Ily módon hozzájárul a 
vállalatirányítás hatékony felügyeletéhez és 
a vállalat sikeres irányításához. Mindezért 
fontos a vállalkozások sokszínűséggel 
kapcsolatos politikája átláthatóságának 
fokozása és a hozzá kapcsolódó kérdések 
harmonizációja, különös tekintettel a 
nemi sokszínűségre. Ez tájékoztatásul 
szolgálna a piac számára a 
vállalatirányítási gyakorlatokról, és így 
közvetett nyomást gyakorolna a 
vállalatokra a sokszínűbb igazgatótanácsok 
kialakítása tekintetében.

Or. pl

Módosítás 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A vállalatoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nemekre vonatkozó szempontokat 
ugyanolyan mértékben vegyék figyelembe 
valamennyi tevékenységük során, mint a 
többi szempontot, támogatniuk kell az 
emberi erőforrás fejlesztését, valamint 
gondoskodniuk kell a biztonságos és 
egészséges munkakörnyezetről.

Or. pl

Módosítás 28
Iratxe García Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel a jelen irányelv célja, 
nevezetesen az uniós vállalatok által 
közzétett információk relevanciájának, 
következetességének és 
összehasonlíthatóságának fokozása, nem 
valósítható meg megfelelő módon a 
tagállamok által, és ezért hatása miatt 
jobban megvalósítható uniós szinten, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében rögzített szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az említett cikkben rögzített 
arányosság elvével összhangban a jelen 
irányelv nem lép túl a kitűzött cél 
eléréséhez szükséges mértéken.

törölve

Or. en

Módosítás 31
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja 
azokat az alapvető jogokat és alapelveket, 
amelyeket különösen az Európai Unió 
Alapjogi Chartája elismer, beleértve a 
vállalkozás szabadságát, a magánélet 
tiszteletben tartásához való jogot és a 
személyes adatok védelmét. Ezen 
irányelvet az említett jogokkal és 
alapelvekkel összhangban kell 
végrehajtani.

(18) Ez az irányelv tiszteletben tartja 
azokat az alapvető jogokat és alapelveket, 
amelyeket különösen az Európai Unió 
Alapjogi Chartája elismer, beleértve a 
megkülönböztetésmentességet és a nemek 
közötti egyenlőséget, a vállalkozás 
szabadságát, a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogot és a személyes adatok 
védelmét. Ezen irányelvet az említett 
jogokkal és alapelvekkel összhangban kell 
végrehajtani.

Or. en
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Módosítás 32
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)
78/660/EGK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
Az ezen irányelv által előírt összehangoló 
intézkedéseket a tagállamoknak a tőzsdén 
jegyzett közvállalkozásokkal és az alábbi 
társaságokkal kapcsolatos törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire 
kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 33
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 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.

a) 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, valamint 
a társaság nemi, társadalmi, környezeti és 
emberi jogi hatásának leírásával.

Or. en

Módosítás 34
Marije Cornelissen
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Irányelvre irányuló javaslat
1  cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46  cikk – 1 bekezdés – 1 pont  – 1 albekezdés –  bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 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:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja a 250 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 17,5 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
35 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális, a foglalkoztatási és a 
sokszínűségre vonatkozó kérdésekre, az 
emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely – figyelembe véve a 
vállalkozás teljes ellátási láncát – a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A nagyvállalat meghatározását a 4. számviteli irányelvben szereplő meghatározással 
összhangban kell értelmezni, mely szerint egy vállalkozás akkor nagy, ha alkalmazottainak 
átlagos száma meghaladja a 250-et, vagy mérlegfőösszege nagyobb 17,5 millió eurónál, 
illetve nettó árbevétele több mint 35 millió euró. A nem pénzügyi jellegű ügyekről és ezekhez 
kapcsolódó kockázatokról szóló jelentés nem teljes az egész ellátási láncra vonatkozó 
releváns információk nélkül.

Módosítás 35
Britta Thomsen

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

b) 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:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja a 250 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
a nemek közötti egyenlőségre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely – figyelembe véve a vállalkozás 
ellátási láncát – a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 36
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) 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.

Or. en
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Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a vállalat vezetésére vonatkozó, sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáról szóló jelentéstétel csak azokra a vállalatokra legyen érvényes, amelyek 
értékpapírjait szabályozott piaci kereskedésbe bevezették. Az e cikkben meghatározott 
valamennyi nagyvállalatnak jelentést kell készítenie a sokszínűséggel kapcsolatos 
politikájáról. A 46a. cikk módosítására irányuló bizottsági javaslatot ezért a 46. cik (1) 
bekezdésébe kell áthelyezni, amely a nem jegyzett nagyvállalatokra is érvényes;

Módosítás 37
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) működésének nemi, emberi jogi, 
társadalmi és környezeti hatásainak 
leírása, amelyek a vállalat saját 
tevékenységeiből vagy harmadik felekkel 
fenntartott kapcsolataiból származnak;

Or. en

Módosítás 38
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib) nemek szerinti bontásban feltüntetett 
adatok a munkavállalók átlagos 
órabéréről a jelentéstételi időszak alatt;

Or. en
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Indokolás

A nem pénzügyi információkra vonatkozó jelentéstételnek a vállalaton belül a nemek közötti 
bérkülönbségre vonatkozó névtelen információt is tartalmaznia kell. Ez megvilágítja majd a 
vállalatoknak az Unión belüli, tartósan magas bérszakadék csökkentésére irányuló egyéni 
teljesítményét.

Módosítás 39
Britta Thomsen

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 
vállalatnak vagy az uniós keretre, vagy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
irányadó elveire és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) által a multinacionális vállalatok 
részére kiadott iránymutatásokra kell 
támaszkodnia, és ebben az esetben a 
vállalatnak meg kell jelölnie, hogy mely 
keretekre támaszkodik.

Or. en

Módosítás 40
Britta Thomsen

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

c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének 
megértéséhez szükséges mértékben az 

c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének, 
valamint a társadalmi, környezeti és 
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elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi és 
azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.

emberi jogi hatásai – többek között a 
nemek közötti egyenlőség szempontjából 
történő – megértéséhez szükséges 
mértékben az elemzésnek tartalmaznia kell 
a pénzügyi és azon kulcsfontosságú, nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatókat, 
amelyek lényegesek az adott üzleti 
tevékenység szempontjából.

Or. en

Módosítás 41
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) 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.

g) a nagyvállalat adminisztratív, irányítási 
és felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírását önkéntes alapon is be lehet 
nyújtani, és a bevált gyakorlatok 
példájaként szolgálhat az üzleti és a 
fogyasztói közösségben. Magában 
foglalhat többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokat, valamint e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírását. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.
Semmilyen körülmények között nem lehet 
adminisztratív és pénzügyi szankciókkal 
sújtani a nagyvállalatot, ha ezt nem 
teljesíti, vagy a munkavállalók bérének 
vagy bármely más bizalmas adat 
nyilvánosságra hozatalára kényszeríteni, 
amennyiben megfelel az adatvédelmi 
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jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 42
Járóka Lívia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) 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.

g) 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. 
Az esélyegyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség és a 
sokszínűség hatékony munkahelyi 
nyomon követése fontos része a jobb 
humántőke-gazdálkodásnak és a nemek 
közötti egyenlőség gyakorlati 
megvalósulásának. Ha a vállalat nem 
rendelkezik ilyen politikával, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.

Or. en

Módosítás 43
Iratxe García Pérez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) 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.

g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, fogyatékossági, a 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos, a nemek közötti egyenlőséget 
érintő és egyéb 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

Módosítás 44
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) 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 

g) a vállalat és a tőzsdén jegyzett 
közvállalkozás adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi és 
egyéb, fogyatékossággal, 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 
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egyértelmű és indokolt magyarázatot. nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.

Or. en

Módosítás 45
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek, valamint a nemekre 
gyakorolt hatásai, illetve társadalmi, 
környezeti és emberi jogi hatásainak 
leírásával együtt.

Or. en

Módosítás 46
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 



AM\1008927HU.doc 19/22 PE522.760v02-00

HU

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:

pénzügyi év folyamán meghaladja a 250
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
17,5 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 35 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális, a 
foglalkoztatási és a sokszínűséggel 
kapcsolatos kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely –
figyelembe véve a vállalkozás teljes 
ellátási láncát – a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A nagyvállalat meghatározását a 4. számviteli irányelvben szereplő meghatározással 
összhangban kell értelmezni, mely szerint egy vállalkozás akkor nagy, ha alkalmazottainak 
átlagos száma meghaladja a 250-et, vagy mérlegfőösszege nagyobb 17,5 millió eurónál, 
illetve nettó árbevétele több mint 35 millió euró. A nem pénzügyi jellegű ügyekről és ezekhez 
kapcsolódó kockázatokról szóló jelentés nem teljes az egész ellátási láncra vonatkozó 
releváns információk nélkül.

Módosítás 47
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos, 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 – figyelembe véve a 
vállalkozás ellátási láncát – a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 48
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) 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;

Or. en

Módosítás 49
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) működésének nemi, emberi jogi, 
társadalmi és környezeti hatásainak 
leírása, amelyek a vállalat saját 
tevékenységeiből vagy harmadik felekkel 
fenntartott kapcsolataiból erednek;

Or. en

Módosítás 50
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib) nemek szerinti bontásban feltüntetett 
adatok a munkavállalók átlagos 
órabéréről a jelentéstételi időszak alatt;

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi információkra vonatkozó jelentéstételnek a vállalaton belül a nemek közötti 
bérkülönbségre vonatkozó névtelen információt is tartalmaznia kell. Ez megvilágítja majd a 
vállalatoknak az Unión belüli, tartósan magas bérszakadék csökkentésére irányuló egyéni 
teljesítményét.

Módosítás 51
Britta Thomsen

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

Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés 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 vagy az uniós keretre, vagy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
irányadó elveire és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) által a multinacionális vállalatok 
részére kiadott iránymutatásokra 
támaszkodik, és ebben az esetben a 
vállalatnak meg kell jelölnie, hogy mely 
keretekre támaszkodik. 

Or. en

Módosítás 52
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének, valamint társadalmi, 
környezeti és emberi jogi kérdései –
többek között a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából történő – 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


