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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelvre irányuló javaslat a vállalatok nem pénzügyi információkkal kapcsolatos 
jelentéstételének fontosságát helyezi előtérbe. Az irányelv a környezetvédelemmel, a szociális 
és a foglalkoztatási kérdésekkel, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a korrupció elleni 
küzdelemmel és a megvesztegetéssel kapcsolatos információkra koncentrál. Az előadó 
azonban rendkívül fontosnak tartja a nemek közötti egyenlőség szempontjának bevonását is. 
A szükséges elemek kiegyensúlyozott kombinációja lehetővé teszi, hogy a részvényesek 
számára éves szinten, a vállalat teljesítménye szempontjából döntő fontosságú, nem pénzügyi 
információkkal szolgáljanak. 

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a kívánt hatás elérése érdekében az irányelvet olyan 
vállalatokra kell alkalmazni, amelyek esetében a munkavállalók száma meghaladja a 250 főt, 
és amelyek 20 millió eurót meghaladó mérlegfőösszeggel vagy 40 millió eurót meghaladó 
nettó árbevétellel rendelkeznek. A javasolt számokat korábban már több uniós jogalkotási 
aktus is alkalmazta, és azokat gyakran használják a kkv-k és a nagyvállalatok 
megkülönböztetésére. Az átláthatóság javítása fontos szerepet kap az egységes piac hatékony 
működésében is. A befektetőket és a részvényeseket segítheti a jobb döntések 
meghozatalában, ha könnyebben összehasonlíthatják a vállalatok működésével kapcsolatos 
információkat. 

A sokszínűséggel, ezen belül pedig különösen a nemi sokszínűséggel kapcsolatos politika 
kötelező közzététele alapvetően befolyásolja a vállalatok teljesítményét. Egyúttal előnyt is 
jelent a vállalatok számára, ha a vállalati igazgatótanácsban a nők és férfiak 
kiegyensúlyozottan vannak jelen, mivel az igazgatótanács összetétele tükrözi a legfontosabb 
érdekeltek – például a munkavállalók, a fogyasztók és a befektetetők – demográfiai 
jellemzőit. 

A nemek közötti valódi egyenlőség biztosítása érdekében a vállalatokat arra ösztönzik, hogy 
végezzenek munkaerő-elemzést, amelynek többek között tartalmaznia kell az adatoknak a 
foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés és a nemek szerinti bontását. A tehetségbázist, 
amelyben az európai egyetemi diplomások 60%-a nő, hatékonyabb módon kell felhasználni. 
A nemi sokszínűséggel kapcsolatos célkitűzések nagyvállalatokban és vállalatcsoportokban 
történő megvalósítása érdekében a vállalatoknak olyan politikákat kell kidolgozniuk, amelyek 
a nők számára lehetővé tennék a családi élet és a hivatás közötti egyensúly megteremtését. 
Fontos továbbá, hogy a vállalatok képzéseket szervezzenek, kapacitásépítést végezzenek és 
kicseréljék a legjobb gyakorlatokat, továbbá hálózatépítési és mentorálási rendszereket 
hozzanak létre. 

A tagállamoknak közigazgatási és pénzügyi szankciókat kell megállapítaniuk az irányelvet 
megsértő vállalatok számára, és szakpolitikákat kell kidolgozniuk az irányelv végrehajtására 
és az eredmények jelentésére. Ugyanakkor fontos lenne, hogy az Európai Bizottság 
iránymutatásokkal szolgáljon a tagállamok részére a legjobb gyakorlatokra vonatkozóan, ami 
egyúttal utat nyit a civil társadalmi szervezetek javaslatai előtt. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi kérdésekre, a nemek 
közötti egyenlőségre, 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 2

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 

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára és 
nemére, az eszközök összértékére és az 
árbevételre tekintettel kell meghatározni. A 
kkv-kat mentesíteni kell a kiegészítő
jellegű kötelezettségek alól, és a nem 
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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.

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 3

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

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 a 
legfontosabb érdekeltek – 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 
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fontos a vállalkozások sokszínűséggel 
kapcsolatos politikája átláthatóságának 
fokozása, 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. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A vállalatoknak sokszínűséggel 
kapcsolatos politikákat kell elfogadniuk, 
amelyek hozzájárulnak a hivatás és a 
magánélet közötti egyensúlyhoz, és 
ösztönzik a mentorálást, a hálózatépítést 
és a vezetői pozíciók betöltéséhez nyújtott 
megfelelő képzést.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A vállalatoknak biztosítaniuk kell a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését, támogatniuk kell az 
emberierőforrás-fejlesztést, valamint 
gondoskodniuk kell a biztonságos és 
egészséges munkakörnyezetről.

Or. en
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Módosítás 6

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 a nemek közötti 
egyenlőséghez kapcsolódó, és például az 
életkorral, földrajzi származással, 
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/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok esetében 
közigazgatási és pénzügyi szankciókat 
alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Tanács a 2011. március 7-én 
elfogadott, nemek közötti egyenlőségről 
szóló 2011–2020-as európai paktumban 
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elismerte, hogy a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos politikák 
létfontosságúak a gazdasági 
növekedéshez, a gyarapodáshoz és a 
versenyképességhez, és ismételten 
megerősítette a nemek közötti 
aránytalanságok megszüntetésére 
vonatkozó elkötelezettségét az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérése 
érdekében. Egyúttal sürgette a nők és 
férfiak egyenlő részvételének 
előmozdítását a döntéshozatal valamennyi 
szintjén és minden területen, a 
rendelkezésre álló tehetség teljes körű
kiaknázása érdekében. A nemi 
sokszínűséghez kapcsolódó kérdésekben 
ezen irányelv rendelkezéseinek ki kell 
egészíteniük a tőzsdén jegyzett társaságok 
nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és a 
kapcsolódó intézkedésekről szóló jövőbeni 
irányelv rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 8

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, a nők és a 
férfiak 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 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b 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 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális, a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos 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:

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatok a vállalat és a társadalom 
számára, és e kockázatok vállalat általi 
kezelésének módja.

Or. en
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, közigazgatási és 
pénzügyi szankciókat kell rá nézve 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi és 
azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.

c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének, 
valamint a környezetvédelmi, a szociális 
és az emberi jogi kérdések – 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
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A munkahelyi nemek közötti 
egyenlőség vonatkozásában az 
átláthatóság fokozása érdekében a 
vállalatok elemzést nyújthatnak a teljes 
munkaerőről, többek között az 
alkalmazottak béréről is, az adatokat a 
foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés 
és nemek szerinti bontásban megadva.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont
78/660/EGK irányelv
46a 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, a nemek 
közötti egyenlőséget érintő és egyéb
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Az esélyegyenlőség 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 
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politikával, közigazgatási és pénzügyi 
szankciókat kell rá nézve alkalmazni.

Or. en

Módosítás 15

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

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, 
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:

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, 
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 a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatok a vállalat és a társadalom 
számára, és e kockázatok vállalat általi 
kezelésének módja.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések 
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, a vállalatnak magyarázatot 
kell adnia annak hiányára.

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések 
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, a vállalatra nézve 
közigazgatási és pénzügyi szankciókat kell
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 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 a 
környezetvédelmi, a szociális és az emberi 
jogi kérdések – többek között a nemek 
közötti egyenlőség szempontjából történő
– megértéséhez szükséges mértékben az 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi és 
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azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A munkahelyi nemek közötti 
egyenlőség vonatkozásában az 
átláthatóság fokozása érdekében a 
vállalatok elemzést nyújthatnak a teljes 
munkaerőről, többek között az 
alkalmazottak béréről is, az adatokat a 
foglalkoztatás típusa, a munkaszerződés 
és nemek szerinti bontásban megadva.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb […]-ig megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

(1) A tagállamok hatékony eszközöket 
biztosítanak a nem pénzügyi információk 
vállalatok általi teljes körű és pontos, ezen 
irányelv rendelkezéseinek megfelelő
közzétételének nyomon követéséhez és 
végrehajtásához. A tagállamok hatályba 
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek legkésőbb […]-ig 
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megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk (új)
Bizottsági iránymutatások

A Bizottság azonosítja a legjobb 
gyakorlatokat, és ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven belül 
– a civil társadalmi szervezetekkel 
együttműködve – iránymutatásokat dolgoz 
ki a vállalati jelentéstétellel kapcsolatos 
legjobb gyakorlatokra vonatkozóan, hogy 
segítse a vállalatokat a jelentéstételben.

Or. en


