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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een richtlijn vestigt de aandacht op het belang van de melding door 
ondernemingen van niet-financiële informatie. De richtlijn heeft met name betrekking op 
milieu-, maatschappelijke en personeelsaangelegenheden, naleving van de mensenrechten en 
de bestrijding van corruptie en omkoping. De rapporteur is evenwel van mening dat het 
essentieel is om hier ook een genderdimensie aan toe te voegen. Een evenwichtige combinatie 
van de gevraagde elementen zal ervoor zorgen dat de aandeelhouders jaarlijkse, niet-
financiële informatie ontvangen die van cruciaal belang is voor de prestatie van 
ondernemingen. 

Opdat de richtlijn het gewenste effect zou kunnen hebben, moet hij volgens de rapporteur van 
toepassing zijn op bedrijven met meer dan 250 werknemers en hetzij een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen euro, hetzij een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro. Deze cijfers 
komen al voor in diverse EU-wetgevingshandelingen en worden vaak gebruikt om een 
onderscheid te maken tussen kmo's en grote ondernemingen. Meer transparantie is van groot 
belang voor de doeltreffende werking van de interne markt. De beschikbaarheid van beter 
vergelijkbare informatie over de werking van bedrijven kan investeerders en aandeelhouders 
helpen om betere beslissingen te nemen. 

De verplichte bekendmaking van het diversiteitsbeleid en met name het 
genderdiversiteitsbeleid hangt fundamenteel samen met de prestaties van ondernemingen. Een 
evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur levert 
bedrijven bovendien voordelen op, aangezien zo de demografische kenmerken van 
belangrijke groepen belanghebbenden – zoals werknemers, klanten en investeerders – worden 
weerspiegeld. 

Met het oog op daadwerkelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen worden bedrijven ertoe 
aangespoord hun personeelsbestand te analyseren en hun personeelsgegevens op te splitsen 
volgens het soort werk, het soort arbeidscontract en gender. Als we weten dat 60% van alle 
academici in Europa vrouwen zijn, is het duidelijk dat het voorradige talent efficiënter moet 
worden gebruikt. Opdat de doelstellingen inzake genderdiversiteit in grote ondernemingen en 
groepen kunnen worden bereikt, moeten bedrijven een beleid uitwerken dat vrouwen in staat 
stelt een evenwicht te vinden tussen hun persoonlijke leven en hun baan. Bedrijven moeten 
eveneens opleidingen verstrekken, aan capaciteitsopbouw doen en goede praktijken 
uitwisselen, alsook netwerk- en mentorsystemen ontwikkelen. 

De lidstaten moeten administratieve en financiële sancties voorzien voor bedrijven die de 
richtlijn niet naleven, beleidsmaatregelen invoeren ter uitvoering van de richtlijn en verslag 
uitbrengen over de resultaten hiervan. Het is dan weer de taak van de Europese Commissie 
om de lidstaten richtsnoeren inzake goede praktijken te verstrekken, die vervolgens plaats 
zullen maken voor de inbreng van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. 

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
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Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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,
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 2

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 

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, het geslacht van de 
werknemers, 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 
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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.

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 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

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 
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bevorderd. Het is dan ook belangrijk meer 
transparantie te brengen in 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. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bedrijven moeten een 
diversiteitsbeleid hanteren dat 
bevorderlijk is voor het evenwicht tussen 
privéleven en werk, en een 
mentorsysteem, netwerken en aangepaste 
opleidingen voor beleidsfuncties 
aanmoedigen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Bedrijven moeten ervoor zorgen 
dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
vanzelfsprekend wordt, de ontwikkeling 
van hun personeel ondersteunen en een 
veilige en gezonde werkomgeving 
garanderen.
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Or. en

Amendement 6

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 gender en andere aspecten 
zoals leeftijd, 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, worden 
administratieve en financiële sancties 
opgelegd.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) In het Europees pact voor 
gendergelijkheid 2011-2020, dat op 
7 maart 2011 werd goedgekeurd, erkende 
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de Raad dat een beleid inzake de 
gelijkheid van mannen en vrouwen van 
essentieel belang is voor de economische 
groei, welvaart en competitiviteit, 
herbevestigde hij zijn voornemen om de 
kloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten en zo de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te verwezenlijken, 
en drong hij aan op maatregelen om 
mannen en vrouwen op alle niveaus en in 
alle sectoren in gelijke mate bij de 
besluitvorming te betrekken, met als doel 
al het beschikbare talent optimaal te 
benutten. Voor wat kwesties inzake 
genderdiversiteit betreft, moeten de 
bepalingen van deze richtlijn een 
aanvulling vormen op de bepalingen van 
de toekomstige richtlijn inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding 
bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen.

Or. en

Amendement 8

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 
bescherming van persoonsgegevens. Deze 
richtlijn moet worden toegepast 
overeenkomstig deze rechten en 
beginselen.

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

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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, met inbegrip van:

Or. en

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico’s beheert.

(iii) de risico's voor de vennootschap en 
voor de samenleving die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert.

Or. en
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet.

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, worden haar 
administratieve en financiële sancties 
opgelegd.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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 kwesties betreffende 
het milieu, de samenleving 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
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Om de transparantie betreffende 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
het werk te vergroten, kunnen 
ondernemingen analyses laten uitvoeren 
van het totale personeelsbestand en van 
de bezoldiging van hun personeel, waarbij 
deze gegevens worden opgesplitst volgens 
het soort werk, het type arbeidscontract en 
gender.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 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, 
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 en 
diversiteit op het werk vormt een 
belangrijk onderdeel van een beter beheer 
van menselijk kapitaal en van betere 
praktijken op het vlak van gelijkheid.
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Indien de vennootschap geen beleid op dit 
gebied voert, worden haar administratieve 
en financiële sancties opgelegd.

Or. en

Amendement 15

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

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-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Or. en

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- (iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 

- (iii) de risico's voor de vennootschap en 
voor de samenleving die met deze 
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vennootschap deze risico’s beheert. aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen.

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
worden hun administratieve en financiële 
sancties opgelegd.

Or. en

Amendement 18

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 
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de vennootschap.

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
onderneming en van kwesties betreffende 
het milieu, de samenleving 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.
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Or. en

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Om de transparantie betreffende 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 
het werk te vergroten, kunnen 
ondernemingen analyses laten uitvoeren 
van het totale personeelsbestand en van 
de bezoldiging van hun personeel, waarbij 
deze gegevens worden opgesplitst volgens 
het soort werk, het type arbeidscontract en 
gender.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op […] aan
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
doeltreffende mechanismen bestaan voor 
het toezicht op en de handhaving van de 
volledige en correcte bekendmaking van 
niet-financiële informatie door 
vennootschappen overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn. De lidstaten 
doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op […] aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis (nieuw)
Richtsnoeren van de Commissie

De Commissie moet goede praktijken 
identificeren en in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld binnen een periode van één 
jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding 
van deze richtlijn richtsnoeren uitwerken 
met goede praktijken inzake 
bedrijfsverslaglegging, met als doel 
ondernemingen bij hun verslaglegging te 
helpen.

Or. en


