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Predlog spremembe 22
Britta Thomsen

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 zadevah, enakosti spolov in
raznolikosti, 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.

Or. en

Predlog spremembe 23
Mojca Kleva Kekuš

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Zaradi večje preglednosti bi morala 
Komisija za čezmejne družbe v vseh 
sektorjih uvesti obveznost poročanja za 
vsako državo posebej ter zahtevati 
razkritje informacij, kot so narava 
dejavnosti družbe in njen vpliv na družbo, 
geografska lokacija družbe, promet, 
število zaposlenih v ekvivalentu polnega 
delovnega časa ter raznolika zastopanost 
spolov, zlasti zastopanost na najvišjih 
vodstvenih položajih, da bi zagotovili 
enake pogoje za evropske družbe in 
vlagatelje.
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Predlog spremembe 24
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Za pospešitev raznolike zastopanosti 
bi bilo treba gospodarske družbe in 
podjetja spodbuditi k povečanju 
zastopanosti žensk v upravah in 
nadzornih svetih kot poslovno in 
ekonomsko nujno sredstvo za povečanje 
učinkovitosti odločanja. 
Gospodarske družbe in podjetja bi bilo 
treba spodbuditi k vzpostavitvi dotoka 
žensk, usposobljenih za prevzem položajev 
v upravah in nadzornih svetih, ki bo 
spodbujal, podpiral in razvijal sposobne 
ženske na vseh ravneh in skozi celotno 
poklicno pot.
Zato si je treba prizadevati za 
konstruktivno sodelovanje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, kot so osebe, 
pristojne za zaposlovanje, delovne skupine 
in nevladne organizacije, da bi znanje in 
izkušnje žensk v gospodarstvu uporabili 
na način prostovoljnih sprememb v 
poslovnem sektorju, ki bi zajemale 
izmenjavo najboljših praks po vsej 
Evropski uniji in zunaj nje.
Gospodarske družbe bi bilo treba 
spodbujati, da pomagajo dvigati 
ozaveščenost, zaposlenim ženskam pa 
zagotovijo sisteme mentorstva in podporo 
pri mreženju za vodstvena delovna mesta 
v svoji organizaciji, da bi izkoristile 
nasvete in izkušnje poslovnežev.

Or. en
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Predlog spremembe 25
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 500, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 250, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji 
od 40 milijonov EUR.

Or. en

Predlog spremembe 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raznolikost sposobnosti in stališč 
članov upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov družb omogoča dobro 
razumevanje poslovne organizacije in 
zadev. Člani teh organov lahko zato na 
konstruktiven način izprašujejo odločitve 
poslovodstva in so bolj odprti za 
inovativne zamisli, s čimer se preprečijo 
podobna stališča članov in pojav
„skupinskega razmišljanja“. Raznolikost 
zato prispeva k učinkovitemu nadzoru 
poslovodstva in uspešnemu upravljanju 
družbe. Zato bi bilo pomembno izboljšati 
preglednost vzpostavljene politike 

(15) Raznolikost sposobnosti in stališč 
članov upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov družb, tudi glede zastopanosti 
spolov, omogoča dobro razumevanje 
poslovne organizacije in zadev. Priznano 
je, da raznolika zastopanost spolov, zlasti 
na najvišjih mestih, prispeva k 
upravljanju družb, kakovosti odločanja in 
uspešnosti družbe. Raznolikost upravnih 
odborov je koristna za družbe tudi zato, 
ker sestava odbora odraža demografske 
značilnosti ključnih skupin deležnikov, 
kot so zaposleni, stranke in vlagatelji. 
Poleg tega članom teh organov omogoča, 
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raznolikosti v družbah. Tako bi bil trg 
obveščen o praksah upravljanja podjetij, ta
pa bi bila pod posrednim pritiskom glede 
oblikovanja bolj raznolikih odborov.

da na konstruktiven način izprašujejo 
odločitve poslovodstva in so bolj odprti za 
inovativne zamisli, s čimer se preprečijo 
podobna stališča članov in pojav
„skupinskega razmišljanja“. Raznolikost 
zato prispeva k učinkovitemu nadzoru 
poslovodstva in uspešnemu upravljanju 
družbe. Zato bi bilo pomembno izboljšati 
preglednost in ubrati enoten pristop glede
vzpostavljene politike raznolikosti v 
družbah, zlasti glede zastopanosti spolov.
Tako bi bil trg obveščen o praksah 
upravljanja družb, te pa bi bile pod 
posrednim pritiskom glede oblikovanja 
bolj raznolikih odborov.

Or. pl

Predlog spremembe 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Gospodarske družbe bi morale 
zagotoviti, da se problematika enakosti 
spolov pri vseh dejavnostih upošteva 
enako kot druga vprašanja, ter podpreti 
razvoj človeških virov in zagotoviti varno 
in zdravo delovno okolje.

Or. pl

Predlog spremembe 28
Iratxe García Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti (16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
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za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol,
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 
za velika podjetja, ki kotirajo na borzi.
Zato ta obveznost ne bi smela veljati za 
mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smele biti 
obvezane k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi s spolom in drugimi vidiki, kot so 
starost, geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, bi moralo 
veljati samo za velike družbe, ki kotirajo 
na borzi. Zato ta obveznost ne bi smela 
veljati za mala in srednje velika podjetja, ki 
jih je mogoče izvzeti iz nekaterih 
računovodskih obveznosti v skladu s 
členom 27 Direktive 78/660/EGS.
Razkritje politike raznolikosti bi moralo 
biti v skladu s členom 46a 
Direktive 78/660/EGS vključeno v izjavo o 
sodelovanju pri upravljanju. Družbe, ki 
nimajo take politike raznolikosti, ne bi 
smele biti obvezane k vzpostavitvi take 
politike, vendar bi morale jasno navesti 
razloge, zakaj je ne vzpostavijo.

Or. en

Predlog spremembe 29
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 
za velika podjetja, ki kotirajo na borzi.
Zato ta obveznost ne bi smela veljati za 
mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smele biti 
obvezane k vzpostavitvi take politike, 

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol in 
drugi, invalidnost, geografsko poreklo ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, bi moralo 
veljati samo za velike družbe, ki kotirajo 
na borzi, in javna podjetja, ki kotirajo na 
borzi. Zato ta obveznost ne bi smela veljati 
za mala in srednje velika podjetja, ki jih je 
mogoče izvzeti iz nekaterih računovodskih 
obveznosti v skladu s členom 27 
Direktive 78/660/EGS. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s 
členom 46a Direktive 78/660/EGS 
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Družbe, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smele biti 
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vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

obvezane k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morale jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

Or. en

Predlog spremembe 30
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker cilja te direktive, tj. izboljšanja 
ustreznosti, skladnosti in primerljivosti 
informacij, ki jih razkrijejo družbe v 
Uniji, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi 
učinka lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta direktiva ne presega okvirov, 
potrebnih za doseganje zastavljenega 
cilja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, ki jih priznava zlasti 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, vključno s podjetniško svobodo, 
spoštovanjem zasebnega življenja ter 
varstvom osebnih podatkov. To direktivo 

(18) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, ki jih priznava zlasti 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, vključno z nediskriminacijo in 
enakostjo spolov, s podjetniško svobodo, 
spoštovanjem zasebnega življenja ter 
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je treba izvajati v skladu s temi pravicami 
in načeli.

varstvom osebnih podatkov. To direktivo 
je treba izvajati v skladu s temi pravicami 
in načeli.

Or. en

Predlog spremembe 32
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Direktiva 78/660/EGS
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1, odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:
Usklajevalni ukrepi te direktive se 
uporabijo za zakone in druge predpise 
držav članic v zvezi z javnimi podjetji, ki 
kotirajo na borzi, in naslednjimi vrstami 
družb:

Or. en

Predlog spremembe 33
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(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, 
in opis njenih vplivov z vidika enakosti 
spolov in človekovih pravic ter socialnih 
in okoljskih vplivov.
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Predlog spremembe 34
Marije Cornelissen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 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:

(b) Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 250, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 17,5 milijona EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od
35 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, raznolikosti,
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju, ob upoštevanju celotne 
dobavne verige družbe, vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev velike družbe je treba razlagati v skladu z obstoječo opredelitvijo iz četrte 
direktive o računovodskih izkazih, po kateri je družba velika, če je njeno povprečno število 
zaposlenih večje od 250 in če je njena bilančna vsota višja od 17,5 milijona EUR oziroma so 
njeni čisti prihodki višji od 35 milijonov EUR. Poročilo o nefinančnih zadevah in tveganju v 
zvezi z njimi ni popolno brez ustreznih informacij o celotni dobavni verigi.

Predlog spremembe 35
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1 – uvodni stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 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:

(b) Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 250, 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, enakosti spolov,
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju, pri čemer se upošteva 
dobavna veriga družbe, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 36
Marije Cornelissen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) opisom 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.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga, zakaj bi morala obveznost poročanja o politiki raznolikosti v upravi družbe veljati 
izključno za družbe, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu. 
Vse velike družbe, kakor so opredeljene v tem členu, bi morale poročati o svojih politikah 
raznolikosti. Predlog Komisije o spremembi člena 46a bi torej bil treba premakniti v 
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člen 46(1), ki zajema tudi velike družbe, ki ne kotirajo na borzi.

Predlog spremembe 37
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) opisom vplivov njenih dejavnosti z 
vidika enakosti spolov in človekovih 
pravic ter socialnih in okoljskih vplivov, ki 
izhajajo iz dejavnosti same družbe ali 
njenih odnosov s tretjimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 38
Marije Cornelissen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiib) podatki, ločenimi po spolu, o 
povprečnem plačilu zaposlenih na uro v 
obdobju poročanja;

Or. en

Obrazložitev

Nefinančno poročanje bi moralo zajemati tudi anonimne informacije glede razlik v plačah 
med spoloma v družbi. To bo osvetlilo uspešnost posameznih družb in zmanjšalo razlike v 
plačilu, ki so v EU še vedno visoke.
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Predlog spremembe 39
Britta Thomsen

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 bi morala take informacije
zagotoviti bodisi na podlagi okvira EU ali
vodilnih načel Združenih narodov o 
podjetništvu in človekovih pravicah in 
smernic Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalne družbe ter v tem primeru
opredeliti, katere okvire je uporabila.

Or. en

Predlog spremembe 40
Britta Thomsen

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

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

(c) Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe ter 
njenih socialnih in okoljskih vplivov in 
vplivov na področju človekovih pravic,
vključno z vidika enakosti spolov, analiza 
vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za posamezno poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 41
Marina Yannakoudakis
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 a – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) 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.

(g) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih velike 
družbe se lahko predloži prostovoljno in se 
lahko obravnava kot primer dobre prakse v 
poslovni skupnosti in skupnosti 
potrošnikov. Opis lahko vključuje vidike, 
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. V nobenem primeru pa veliki 
družbi ne grozijo upravne ali finančne 
sankcije zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
oziroma se je ne prisili v razkritje plač 
zaposlenih ali drugih občutljivih 
podatkov, če je to v skladu z zakonodajo o 
varstvu podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 42
Lívia Járóka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) 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 

(g) opisom 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 
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rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.

rezultatov v obdobju poročanja. Učinkovito 
spremljanje enakih možnosti, 
nediskriminacije in raznolikosti na 
delovnem mestu je pomemben del 
izboljšanega upravljanja človeškega 
kapitala in prakse enakosti. Kadar družba 
nima take politike, se v izkazu v zvezi s 
tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.

Or. en

Predlog spremembe 43
Iratxe García Pérez

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) 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.

(g) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi s spolom in drugimi vidiki, kot so 
starost, spol, geografsko poreklo, 
invalidnost 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

Predlog spremembe 44
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46a – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) 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.

(g) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe
in javnega podjetja, ki kotira na borzi, v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol in drugi,
invalidnost, 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.

Or. en

Predlog spremembe 45
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Konsolidirano letno poročilo vključuje 
pošten pregled razvoja in uspešnosti 
poslovanja družbe ter položaja podjetij, 
vključenih v konsolidacijo kot celoto, 
skupaj z opisom glavnih tveganj in 
negotovosti, s katerimi se soočajo.

1. Konsolidirano letno poročilo vključuje 
pošten pregled razvoja in uspešnosti 
poslovanja družbe ter položaja podjetij, 
vključenih v konsolidacijo kot celoto, 
skupaj z opisom glavnih tveganj in 
negotovosti, s katerimi se soočajo, ter opis 
njenih vplivov z vidika enakosti spolov in 
človekovih pravic ter socialnih in 
okoljskih vplivov.

Or. en

Predlog spremembe 46
Marije Cornelissen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a



AM\1008927SL.doc 17/20 PE522.760v02-00

SL

Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno 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 podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 250, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 17,5 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od
35 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, raznolikosti,
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju, ob upoštevanju celotne 
dobavne verige družbe, vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev velike družbe je treba razlagati v skladu z obstoječo opredelitvijo iz četrte 
direktive o računovodskih izkazih, po kateri je družba velika, če je njeno povprečno število 
zaposlenih večje od 250 in če je njena bilančna vsota višja od 17,5 milijona EUR oziroma so 
njeni čisti prihodki višji od 35 milijonov EUR. Poročilo o nefinančnih zadevah in tveganju v 
zvezi z njimi ni popolno brez ustreznih informacij o celotni dobavni verigi.

Predlog spremembe 47
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 250, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
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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:

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, enakosti spolov, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju, ob upoštevanju dobavne 
verige družbe, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 48
Marije Cornelissen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) opisom 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;

Or. en

Predlog spremembe 49
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) opisom vplivov njenih dejavnosti z 
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vidika enakosti spolov in človekovih 
pravic ter socialnih in okoljskih vplivov, ki 
izhajajo iz dejavnosti same družbe ali 
njenih odnosov s tretjimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marije Cornelissen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 1 – točka iii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiib) podatki, ločenimi po spolu, o 
povprečnem plačilu zaposlenih na uro v 
obdobju poročanja;

Or. en

Obrazložitev

Nefinančno poročanje bi moralo zajemati tudi anonimne informacije glede razlik v plačah 
med spoloma v družbi. To bo osvetlilo uspešnost posameznih družb in zmanjšalo razlike v 
plačilu, ki so v EU še vedno visoke.

Predlog spremembe 51
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V konsolidiranem letnem poročilu se 
lahko take informacije zagotovijo na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, pri čemer se v 
tem primeru opredeli, kateri okviri so se 

Družba take informacije zagotovi bodisi na 
podlagi okvira EU ali vodilnih načel 
Združenih narodov o podjetništvu in 
človekovih pravicah in smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
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uporabljali. in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja ter v tem primeru opredeli, katere 
okvire je uporabila.

Or. en

Predlog spremembe 52
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kolikor je potrebno za razumevanje takega 
razvoja, uspešnosti ali položaja, pa tudi 
socialnih in okoljskih zadev ter zadev s 
področja človekovih pravic, tudi z vidika 
enakosti spolov, analiza vključuje tako 
ključne finančne in nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za določeno 
poslovanje.

Or. en


