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Amendement 22
Britta Thomsen

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, 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 
diversiteit op het vlak van gender,
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico's 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn.

Or. en

Amendement 23
Mojca Kleva Kekuš

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om voor meer transparantie te 
zorgen, moet de Commissie verslaglegging 
per land invoeren voor 
grensoverschrijdende ondernemingen in 
alle sectoren en eisen dat deze 
ondernemingen informatie verstrekken 
over onder meer de aard van hun 
activiteiten en hun impact op de 
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samenleving, hun geografische ligging, 
omzet, het aantal werknemers in 
voltijdequivalenten, en de verhouding 
tussen mannen en vrouwen, met name in 
topmanagementfuncties, zodat er een 
gelijk speelveld tot stand komt voor 
Europese bedrijven en investeerders.

Or. en

Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Omwille van een grotere 
diversiteit en gezien de zakelijke en 
economische noodzaak om de 
besluitvorming doeltreffender te maken, 
moeten bedrijven ertoe aangespoord 
worden meer vrouwen te benoemen in 
hun raad van bestuur en management. 
Bedrijven en ondernemingen moeten 
ertoe aangezet worden een lijst op te 
stellen van vrouwen die klaar zijn voor 
een functie in de raad van bestuur of het 
management, ter bevordering, 
ondersteuning en ontwikkeling van 
vrouwelijke talenten op alle niveaus en 
gedurende hun hele loopbaan.
Het is daarom belangrijk dat er met alle 
belanghebbenden, zoals wervers, 
werkgroepen en non-gouvernementele 
organisaties, constructief wordt 
samengewerkt om de 
ondernemingsvaardigheden van vrouwen 
te benutten aan de hand van vrijwillige, 
door het bedrijfsleven gestuurde 
veranderingen, inclusief het delen van 
beste praktijken binnen en buiten de EU.
Bedrijven moeten aangemoedigd worden 



AM\1008927NL.doc 5/23 PE522.760v02-00

NL

tot het verhogen van de bewustwording en 
het aanbieden van mentorregelingen en 
netwerkondersteuning voor vrouwelijke 
werknemers in verband met mogelijke 
managementfuncties binnen het bedrijf, 
daarbij het advies en de ervaring van 
deskundigen ter zake benuttend.

Or. en

Amendement 25
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo's moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 250 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 40 
miljoen EUR hebben.

Or. en

Amendement 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen bevordert 
het goede begrip van de bedrijfsorganisatie 
en van het zakendoen. Deze diversiteit 
zorgt ervoor dat de leden van deze organen 
de bestuursbeslissingen op constructieve 
wijze ter discussie kunnen stellen en meer 
open komen te staan voor vernieuwende 
ideeën, waardoor het zogenoemde 
"eenheidsdenken", met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt aangepakt. 
Aldus wordt een daadwerkelijke vorm van 
toezicht op het bestuur en een succesvolle 
governance van de vennootschap 
bevorderd. Het is dan ook belangrijk meer 
transparantie te brengen in het 
diversiteitsbeleid dat ondernemingen 
voeren. Hierdoor wordt de markt 
geïnformeerd over de praktijken op het 
gebied van corporate governance en 
worden ondernemingen indirect onder druk 
gezet om te zorgen voor meer diversiteit in 
hun raad van bestuur.

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen, inclusief 
genderdiversiteit, bevordert het goede 
begrip van de bedrijfsorganisatie en van 
het zakendoen. Het is bewezen dat 
genderdiversiteit, vooral in topfuncties, 
een gunstige impact heeft op corporate 
governance, de kwaliteit van de 
beleidsvorming en de prestaties van een 
bedrijf. Daarnaast levert diversiteit binnen 
de raad van bestuur voordelen op voor
bedrijven aangezien de samenstelling van 
dergelijke bestuursraden de 
demografische kenmerken van 
belangrijke groepen belanghebbenden, 
zoals werknemers, klanten en 
investeerders, weerspiegelt. Deze 
diversiteit zorgt er bovendien voor dat de 
leden van deze organen de 
bestuursbeslissingen op constructieve wijze 
ter discussie kunnen stellen en meer open 
komen te staan voor vernieuwende ideeën, 
waardoor het zogenoemde 
"eenheidsdenken", met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt aangepakt. 
Aldus wordt een daadwerkelijke vorm van 
toezicht op het bestuur en een succesvolle 
governance van de vennootschap 
bevorderd. Het is dan ook belangrijk voor
meer transparantie te zorgen en voor een 
harmonisering van het diversiteitsbeleid 
en met name het genderdiversiteitsbeleid
dat ondernemingen voeren. Hierdoor wordt 
de markt geïnformeerd over de praktijken 
op het gebied van corporate governance en 
worden ondernemingen indirect onder druk 
gezet om te zorgen voor meer diversiteit in 
hun raad van bestuur.

Or. pl
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Amendement 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bedrijven moeten erop toezien dat 
genderoverwegingen in dezelfde mate als 
andere overwegingen in al hun 
activiteiten in aanmerking worden 
genomen. Ze moeten eveneens de 
ontwikkeling van hun personeel 
ondersteunen en een veilige en gezonde 
werkomgeving garanderen.

Or. pl

Amendement 28
Iratxe García Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 29
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 30
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het verbeteren van de 
relevantie, de samenhang en de 
vergelijkbaarheid van de informatie die 
door ondernemingen in de Unie wordt 
bekendgemaakt, niet voldoende kan 
worden verwezenlijkt door de lidstaten en 
derhalve wegens de gevolgen van het 
optreden beter op uniaal niveau kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om de 
nagestreefde doelstelling te bereiken.

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening respecteert de 
grondrechten en leeft de beginselen na die 
in het bijzonder erkend worden in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met inbegrip van de 
vrijheid van ondernemerschap, de 
eerbiediging van het privéleven en de 

(18) Deze verordening respecteert de 
grondrechten en leeft de beginselen na die 
in het bijzonder erkend worden in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met inbegrip van niet-
discriminatie, gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, de vrijheid van 
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bescherming van persoonsgegevens. Deze 
richtlijn moet worden toegepast 
overeenkomstig deze rechten en 
beginselen.

ondernemerschap, de eerbiediging van het 
privéleven en de bescherming van 
persoonsgegevens. Deze richtlijn moet 
worden toegepast overeenkomstig deze 
rechten en beginselen.

Or. en

Amendement 32
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
De bij deze richtlijn voorgeschreven 
coördinatiemaatregelen zijn van 
toepassing op de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten die betrekking hebben op 
beursgenoteerde overheidsbedrijven en 
vennootschappen van de volgende 
rechtsvorm:

Or. en

Amendement 33
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Het jaarverslag moet ten minste een 
getrouw overzicht geven van de 
ontwikkeling en de resultaten van het 

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

bedrijf en van de positie van de 
vennootschap, alsmede een beschrijving 
van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij wordt 
geconfronteerd en een beschrijving van 
haar impact op het vlak van gender, de 
samenleving, het milieu en de 
mensenrechten.

Or. en

Amendement 34
Marije Cornelissen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

(b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 250
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 35 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale, personeels- en 
diversiteitsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, waarbij rekening wordt 
gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap,
met inbegrip van:

Or. en

Motivering

De definitie van een grote vennootschap moet overeenkomen met de definitie die wordt 
gegeven in de vierde jaarrekeningenrichtlijn op grond waarvan een grote vennootschap een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 werknemers heeft, en ofwel een balanstotaal 
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van meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR. Een 
verslag over niet-financiële kwesties en de daaraan verbonden risico's is niet volledig zonder 
relevante informatie over de gehele toeleveringsketen.

Amendement 35
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

(b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 250
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, waarbij rekening wordt 
gehouden met de toeleveringsketen van de 
vennootschap, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 36
Marije Cornelissen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een beschrijving van het beleid 
van de vennootschap inzake diversiteit 
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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.

Or. en

Motivering

Er is geen reden waarom verslaglegging over het diversiteitsbeleid in het bestuur van 
ondernemingen alleen van toepassing zou zijn op ondernemingen waarvan de effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten. Alle volgens de definitie in dit artikel 
grote ondernemingen moeten verslag uitbrengen over hun diversiteitsbeleid. Daarom moet 
het voorstel van de Commissie tot wijziging van artikel 46 bis verplaatst worden naar 
artikel 46, lid 1, dat namelijk ook betrekking heeft op grote, niet-beursgenoteerde 
ondernemingen.

Amendement 37
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een beschrijving van de impact op 
het vlak van gender, de samenleving, het 
milieu en de mensenrechten van de 
werkzaamheden van de onderneming die 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
de onderneming of uit haar betrekkingen 
met derde partijen;

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 1 – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) volgens gender opgesplitste 
gegevens over het gemiddelde uurloon 
van de werknemers gedurende de 
verslagperiode;

Or. en

Motivering

Niet-financiële verslaglegging moet ook anonieme informatie omvatten met betrekking tot de 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen binnen een onderneming. Dit zal duidelijkheid 
verschaffen over de individuele prestaties van ondernemingen op het vlak van de bestrijding 
van de nog altijd grote loonkloof in de EU.

Amendement 39
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en in dat geval vermeldt 
zij op welke kaderregelingen zij zich heeft 
gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
moet de vennootschap zich baseren op EU-
kaderregelingen of op de richtsnoeren van 
de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten en de richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO),
en in dat geval vermeldt de vennootschap
op welke kaderregelingen zij zich baseert.

Or. en
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Amendement 40
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 41
Marina Yannakoudakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 

(g) er kan op vrijwillige basis een 
beschrijving worden verstrekt van het 
beleid van de grote vennootschap inzake 
diversiteit voor haar bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen, en dit kan binnen de 
bedrijfswereld en de 
consumptiesamenleving als een voorbeeld 
van een goede praktijk worden 
beschouwd. Deze beschrijving kan 
aspecten omvatten zoals leeftijd, geslacht, 
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voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

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 grote 
vennootschap kan onder geen beding 
worden onderworpen aan administratieve 
of financiële sancties wegens niet-
naleving en kan evenmin gedwongen 
worden de bezoldiging van haar 
werknemers of andere gevoelige gegevens 
openbaar te maken zolang zij de wetten 
inzake gegevensbescherming eerbiedigt.

Or. en

Amendement 42
Lívia Járóka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. 
Doeltreffend toezicht op gelijke kansen, 
niet-discriminatie en diversiteit op het 
werk vormt een belangrijk onderdeel van 
een beter beheer van menselijk kapitaal 
en van betere praktijken op het vlak van 
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gelijkheid. Indien de vennootschap geen 
beleid op dit gebied voert, bevat het 
overzicht een duidelijke en gemotiveerde 
toelichting waarom zij dit niet doet.

Or. en

Amendement 43
Iratxe García Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot gender en andere aspecten zoals
leeftijd, geslacht, geografische diversiteit, 
handicap, 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.

Or. en

Amendement 44
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 bis – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap en van het beursgenoteerde
overheidsbedrijf inzake diversiteit voor 
haar/zijn bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht en andere aspecten 
zoals geografische diversiteit, handicap,
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.

Or. en

Amendement 45
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het geconsolideerde jaarverslag moet 
ten minste een getrouw overzicht geven 
van de ontwikkeling en de resultaten van 
het bedrijf en van de positie van de 
gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd 
worden.

1. Het geconsolideerde jaarverslag moet 
ten minste een getrouw overzicht geven 
van de ontwikkeling en de resultaten van 
het bedrijf en van de positie van de 
gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd 
worden en een beschrijving van de impact 
van het bedrijf op het vlak van gender, de 
samenleving, het milieu en de 
mensenrechten.
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Or. en

Amendement 46
Marije Cornelissen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
500 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
250 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een 
netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale, personeels- en 
diversiteitsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, waarbij rekening wordt 
gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap,
met inbegrip van:

Or. en

Motivering

De definitie van een grote vennootschap moet overeenkomen met de definitie die wordt 
gegeven in de vierde jaarrekeningenrichtlijn op grond waarvan een grote vennootschap een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 werknemers heeft, en ofwel een balanstotaal 
van meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR. Een 
verslag over niet-financiële kwesties en de daaraan verbonden risico's is niet volledig zonder 
relevante informatie over de gehele toeleveringsketen.

Amendement 47
Britta Thomsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer 
dan 500 hebben en ofwel een balanstotaal 
van meer dan 20 miljoen EUR ofwel een 
netto-omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
250 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
gendergelijkheids-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, waarbij rekening wordt 
gehouden met de toeleveringsketen van de 
vennootschap, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) 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 
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resultaten in de verslagperiode;

Or. en

Amendement 49
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een beschrijving van de impact op 
het vlak van gender, de samenleving, het 
milieu en de mensenrechten van de 
werkzaamheden van de onderneming die 
voortvloeien uit de eigen activiteiten van 
de onderneming of uit haar betrekkingen 
met derde partijen;

Or. en

Amendement 50
Marije Cornelissen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) volgens gender opgesplitste 
gegevens over het gemiddelde uurloon 
van de werknemers gedurende de 
verslagperiode;

Or. en
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Motivering

Niet-financiële verslaglegging moet ook anonieme informatie omvatten met betrekking tot de 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen binnen een onderneming. Dit zal duidelijkheid 
verschaffen over de individuele prestaties van ondernemingen op het vlak van de bestrijding 
van de nog altijd grote loonkloof in de EU.

Amendement 51
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan het geconsolideerde jaarverslag zich 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.

Voor het verstrekken van deze toelichting 
moet de vennootschap zich baseren op EU-
wijde kaderregelingen of op de 
richtsnoeren van de Verenigde Naties 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten en 
de richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), en in dat geval 
vermeldt de vennootschap op welke 
kaderregelingen zij zich baseert. 

Or. en

Amendement 52
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 6

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 

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

onderneming en van haar impact op het 
vlak van de samenleving, het milieu en de 
mensenrechten, ook vanuit een 
gendergelijkheidsperspectief, omvat de 
analyse ook essentiële financiële en niet-
financiële prestatie-indicatoren die 
betrekking hebben op het specifieke bedrijf 
van de vennootschap.

Or. en


