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Módosítás 24
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemek igazgatótanácsi szintű 
sokszínűségére vonatkozó intézkedések
tekintetében ez az irányelv nem érinti a 
tőkekövetelményekről szóló (2013/36/EU) 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
és a tőzsdén jegyzett társaságok nem-
ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és 
kapcsolódó intézkedésekről szóló 
(XXXX/XX/EU) irányelvet.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek összhangban kell lennie a tőkekövetelményekről szóló negyedik irányelvvel 
és a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly 
javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló jövőbeni irányelvvel.

Módosítás 25
Jutta Steinruck

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 

(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, 
esélyegyenlőségi, integrációs és a 
foglalkoztatási kérdésekre – ideértve a 
szociális párbeszéd meglétét, az egyesülési 
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vonatkozó információkat tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

szabadságot, a kollektív tárgyalások 
kötelező erejének betartását és a 
szakszervezeti munkavállalói jogok 
betartását is –, valamint 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, a jelentéstételi 
időszakban történt jelentős eseményeket
és az ezekkel kapcsolatos kockázatokat.

Or. de

Módosítás 26
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, valamint a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.
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(Az OECD iránymutatásai szélesebb körű 
hivatkozási kerettel rendelkeznek, mint más 
keretrendszerek irányadó elvei. Ha 
iránymutatási pontként az összes említett 
hivatkozási forrás helyet kap, akkor az 
lerombolja a különböző vállalatok 
társadalmi felelősségvállalási politikáinak 
összehasonlíthatóságát.)

Or. de

Módosítás 27
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak. A Bizottságnak 
ezenkívül nem kötelező iránymutatásokat 
kell kiadnia annak pontosítása céljából, 
hogy a fent említettek közül melyek 
felelnek meg legjobban a jelentésekben 
szereplő nem pénzügyi információk 
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bizonyos típusainak. Ez biztosítaná, hogy 
az irányelv hatálya alá tartozó vállalatok 
következetesen alkalmazzák e modelleket 
az egységes piacon belül. A Bizottság ezen 
iránymutatásai továbbá egyszerűsítenék a 
vállalatok összehasonlítását a (6) 
preambulumbekezdéssel összhangban.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által követendő modellként említett különböző keretek megzavarhatják a 
vállalkozásokat. A nem kötelező iránymutatások kiadása során a Bizottságnak elő kell 
segítenie annak pontosítását, hogy mit tekint a jelentésekben szereplő nem pénzügyi 
információk típusának megfelelő keretnek. Ezen túlmenően, ha a Bizottság kidolgozza ezen 
iránymutatásokat, könnyebb lesz a vállalatok összehasonlítása az egységes piacon belül.

Módosítás 28
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 

(7) E nem pénzügyi jellegű információk 
szolgáltatása során a vállalatok legalább az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 
„Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
elnevezésű keretét végrehajtó, az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
irányadó elvekre és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) által a multinacionális vállalatok 
részére kiadott iránymutatásokra 
támaszkodnak. A vállalatok továbbá a 
nemzeti, az uniós vagy nemzetközi 
keretekre is támaszkodhatnak, ez esetben 
meg kell jelölniük, hogy mely keretekre 
támaszkodtak.
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Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Mivel a rengeteg különböző jelentéstételi
keret csökkenti a nem pénzügyi 
információk összehasonlíthatóságát, mivel 
ugyanakkor a különböző jelentéstételi
keretek növelhetik a vállalatok, különösen 
a kkv-k megfeleléssel kapcsolatos 
költségeit, előnyös lenne az Unió számára 
jogszabályban meghatározni az 
egyértelmű nem pénzügyi jelentéstételi
követelményeket. Ez a közös uniós 
jelentéstételi keret az egységes piacon 
belül következetes alkalmazást biztosítana 
és egyenlő versenyfeltételeket a gazdasági 
szereplők számára. A Bizottságnak az első 
albekezdésben említett nemzetközi keretek 
alapján kell kidolgoznia e 
követelményeket, többek között a 
megfelelő kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat, és e célból 
legkésőbb 2018 végéig 
jogszabályjavaslatot kell előterjesztenie. E 
jogszabállyal a Bizottságnak javasolnia 
kell, hogy e követelmények kötelezővé 
váljanak.

Or. en

Módosítás 29
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ENSZ Rio +20 konferenciája „A 
jövő, amit akarunk” című 
zárónyilatkozatának13 47. cikke elismeri a 
vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelentéstétel fontosságát, és az érintett 
vállalatokat a fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk jelentéstételi 
ciklusaikba történő integrálásának 

(8) Az ENSZ Rio +20 konferenciája „A 
jövő, amit akarunk” című 
zárónyilatkozatának13 47. cikke elismeri a 
vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelentéstétel fontosságát, és az érintett 
vállalatokat a fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk jelentéstételi 
ciklusaikba történő integrálásának 
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megfontolására ösztönzi. A 47. cikk arra is 
ösztönzi a vállalatokat, az érdekelt 
kormányokat és az érdekelt feleket, hogy 
az ENSZ rendszerének támogatásával 
szükség szerint fejlesszenek ki a legjobb 
gyakorlattal kapcsolatos modelleket, és 
mozdítsák elő a pénzügyi és nem pénzügyi 
információk integrálását szolgáló 
intézkedéseket, figyelembe véve a már 
létező keretekből származó tapasztalatokat.

megfontolására ösztönzi. A 47. cikk arra is 
ösztönzi a vállalatokat, az érdekelt 
kormányokat és az érdekelt feleket, hogy 
az ENSZ rendszerének támogatásával 
szükség szerint fejlesszenek ki a legjobb 
gyakorlattal kapcsolatos modelleket, és 
mozdítsák elő a pénzügyi és nem pénzügyi 
információk integrálását szolgáló 
intézkedéseket, figyelembe véve a már 
létező keretekből származó tapasztalatokat. 
Következésképpen ezen irányelv alapján 
az uniós vállalatok számára elő kell írni, 
hogy pénzügyi beszámolójuk részeként 
tegyék közzé nem pénzügyi 
beszámolójukat.

__________________ __________________
13 A Rio+20 fenntartható fejlődési ENSZ-
konferencia „A jövő, amit akarunk” című 
záródokumentuma, Egyesült Nemzetek, 
A/CONF.216/L.1.

13 A Rio+20 fenntartható fejlődési ENSZ-
konferencia „A jövő, amit akarunk” című 
záródokumentuma, Egyesült Nemzetek, 
A/CONF.216/L.1.

Or. en

Módosítás 30
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az ellátási lánc a vállalatok többsége 
számára nemcsak az értékteremtés szerves 
része, hanem azon lehetséges kockázatoké 
is, amelyeket a vállalat vagy vállalkozás 
nem csupán magának a vállalatnak vagy 
vállalkozásnak jelenthet, hanem a tágabb 
értelemben vett társadalomnak is. 
Ennélfogva lehetőség szerint biztosítani 
kell, hogy a nem pénzügyi beszámolóban 
foglalt információk az egész ellátási lánc 
adatait tartalmazzák.

Or. en
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Módosítás 31
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 32
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvtervezet alapja annak biztosítása, hogy az ugyancsak nagy vállalkozások széles 
körű átláthatóságot biztosítsanak a részvényesek, a polgárok és az adófizetők számára. 
Tevékenységeik – többek között azok léptéke miatt – olyan jellegűek, hogy közérdek fűződik a
szélesebb körű, a pénzügyi információknál többre kiterjedő átláthatósághoz. Annak elkerülése 
érdekében azonban, hogy a szabályozó hatóságokra túlzott költségek háruljanak, csak a nagy 
és a tőzsdén jegyzett vállalkozásokra korlátozódó kötelező követelmény lenne arányos.

Módosítás 33
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) 2013. május 22-i ülésén az Európai 
Tanács a 2013/34/EU irányelv 
felülvizsgálatának részeként valamennyi 
nagyvállalat és vállalatcsoport esetében 
sürgette az országonkénti kötelező 
adatszolgáltatás bevezetését. Ezért a 
kormányok részére teljesített kifizetések 
fokozottabb átláthatóságának biztosítása 
érdekében a nagyvállalatok és 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
kötelesek közzétenni a működésük helye 
szerinti országok kormányai részére 
teljesített lényeges kifizetéseiket. 
Amennyiben lehetséges, ezeket az éves 
pénzügyi kimutatások vagy a konszolidált 
pénzügyi kimutatások mellékleteként 
közzé kell tenni.
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Or. en

Módosítás 34
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 78/660/EGK irányelv 51a. cikkének 
e) pontja értelmében a könyvvizsgálók 
jelentése tartalmazza az arra vonatkozó 
véleményt is, hogy az üzleti jelentés, 
beleértve az abban foglalt nem pénzügyi 
információt is, összhangban áll-e vagy 
sem az azonos pénzügyi évről készített 
éves beszámolóval.

(14) A 78/660/EGK irányelv 51a. cikkének 
e) pontja értelmében a könyvvizsgálók 
jelentése nyilatkozat formájában az üzleti 
jelentésben foglalt nem pénzügyi 
információra és annak az azonos pénzügyi 
évről készített éves beszámolóval való 
összhangjára vonatkozó véleményt is 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 35
Sirpa Pietikäinen

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, 

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak a nemekkel és egyéb, például 
az életkorral, földrajzi származással, 
fogyatékossággal, 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, 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 36
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az üzleti jelentésnek valós áttekintést kell 
adnia a társaság üzletmenetének 
fejlődéséről és teljesítményéről, illetve 
helyzetéről, azon főbb kockázatok és 
bizonytalanságok leírásával együtt, 
amelyekkel a társaság szembesül.

Az üzleti jelentésnek az érintett vállalat és 
a teljes beszállítói lánc tekintetében valós 
áttekintést kell adnia a társaság 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről, azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel a társaság 
szembesül. Ebben az összefüggésben a 
kockázatok ugyanúgy magukban foglalják 
a pénzügyi bizonytalanságokat, mint a 
szociális és ökológiai normák figyelmen 
kívül hagyását.

Or. de

Módosítás 37
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az áttekintésnek a társaság 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott és átfogó, az üzleti 
tevékenység kiterjedtségével és 
összetettségével összhangban álló elemzést 
kell nyújtania.

Az áttekintésnek a társaság üzletmenetének 
fejlődéséről és teljesítményéről, illetve 
helyzetéről kiegyensúlyozott és átfogó, az 
üzleti tevékenység kiterjedtségével és 
összetettségével összhangban álló elemzést 
kell nyújtania. Az üzemi tanácsokat és 
felügyelő bizottságokat bevonják a 
közlemény kidolgozásába. A vállalat 
jelentéstételét független szerv ellenőrzi. A 
közzétételi kötelezettség betartásának 
elmulasztását a tagállamok 
szankcionálják.

Or. de

Módosítás 38
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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:

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 adott esetben magában 
kell foglalnia különösen 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:

Or. en
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Indokolás

A nem pénzügyi beszámolás jelentősége iparáganként eltérő. Míg bizonyos vállalkozások 
számára rendkívül jelentős lehet, és ezzel kapcsolatban piaci nyomás alakult ki, előfordulhat, 
hogy más vállalkozások számára nem jelentős. Ennélfogva a vállalkozásokra kell bízni annak 
eldöntését, hogy az ilyen beszámolásnak van-e értelme, mivel a jelentéstételi követelmények 
jelenlegi változatában ez biztosított.

Módosítás 39
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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:

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, 
esélyegyenlőségi, integrációs és a 
foglalkoztatási kérdésekre – ideértve a 
szociális párbeszéd meglétét, az egyesülési 
szabadságot, a kollektív tárgyalások 
kötelező erejének betartását és a 
szakszervezeti munkavállalói jogok 
betartását is –, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is a vállalati 
tevékenység társadalmi hatásáról, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. de
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Módosítás 40
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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:

Azon tőzsdén jegyzett 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:

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvtervezet alapja annak biztosítása, hogy az ugyancsak nagy vállalkozások széles 
körű átláthatóságot biztosítsanak a részvényesek, a polgárok és az adófizetők számára. 
Tevékenységeik – többek között azok léptéke miatt – olyan jellegűek, hogy közérdek fűződik a 
szélesebb körű, a pénzügyi információknál többre kiterjedő átláthatósághoz. Annak elkerülése 
érdekében azonban, hogy a szabályozó hatóságokra túlzott költségek háruljanak, csak a nagy 
és a tőzsdén jegyzett vállalkozásokra korlátozódó kötelező követelmény lenne arányos.

Módosítás 41
Jutta Steinruck

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

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

az e kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat 
a vállalat és a társadalom szempontjából
és e kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja. Ebben az összefüggésben a 
vállalatot érintő kockázatok ugyanúgy 
magukban foglalják a pénzügyi 
bizonytalanságokat, mint a szociális és 
ökológiai normák figyelmen kívül 
hagyását.

Or. de

Módosítás 42
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 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.

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalatokra kell bízni annak eldöntését, hogy követnek-e vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikát. Ilyen esetben azt a következtetést lehet levonni, hogy 
a vállalat gazdasági tevékenységei szempontjából nem tartja fontosnak a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikákat és/vagy a befektetők nem mutatnak különösebb 
érdeklődést ezen információ iránt. Nem világos, hogy akkor a vállalatnak miért kell erre 
magyarázatot adnia.

Módosítás 43
Jutta Steinruck
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 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.

törölve

Or. de

Módosítás 44
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 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, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára. A magyarázatnak 
kockázatértékelést kell tartalmaznia arra 
döntésre vonatkozóan, hogy a vállalat 
ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban nem 
követ meghatározott politikát.
A vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatása magában foglalja a 
jelentéstevő vállalat tevékenysége által 
kiváltott hatásokat, és a jelentéstevő 
vállalattal üzleti kapcsolatban lévő, 
például a közös vállalkozásra irányuló 
kezdeményezésekben részt vevő, a 
beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.
Az Európai Parlament és a Tanács 2015 
végéig elfogadja, majd pedig rendszeresen 
frissíti az ezen irányelv nem pénzügyi 
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beszámolóval kapcsolatos intézkedéseinek 
alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokat. Az iránymutatások az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 
„Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
elnevezésű keretét végrehajtó, az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
irányadó elvekre és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) által a multinacionális vállalatok 
részére kiadott iránymutatásokra 
támaszkodnak. Az iránymutatások 
tartalmazzák az információszolgáltatási 
kötelezettség körébe tartozó kérdésekre 
vonatkozó kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat. A vállalati 
tevékenység környezeti kérdésekkel 
kapcsolatban gyakorolt hatásának 
mérésére kidolgozott kulcsfontosságú 
teljesítménymutatóknak ki kell terjedniük 
legalább a földhasználatra, a 
vízhasználatra, az üvegházgáz 
kibocsátásra és a nyersanyag-
felhasználásra. Az iránymutatások 
általános rendelkezéseket és ágazati 
rendelkezéseket is tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 45
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, valamint a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) 
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mutatóira támaszkodik.

Or. de

Módosítás 46
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

E keretek vonatkozásában az Európai 
Bizottság legkésőbb az ezen irányelv 
közzétételétől számított 24 hónap elteltével 
az egységes piacon belül a nem pénzügyi 
beszámolás terén az összehasonlítás 
egyszerűsítése céljából nem kötelező 
iránymutatásokat tesz közzé az adott 
kereteknek a nem pénzügyi beszámolás 
konkrét típusaival kapcsolatos 
jelentőségére vonatkozóan.
Az Európai Bizottság a tagállamokkal, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
vállalkozásokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel folytatott konzultációkat 
követően dolgozza ki ezen 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a kapcsolódó preambulumbekezdésben követendő modellként említett 
különböző keretek összezavarhatják a vállalkozásokat. A nem kötelező iránymutatások 
kiadása során a Bizottságnak elő kell segítenie annak pontosítását, hogy mit tekint a 
jelentésekben szereplő nem pénzügyi információk típusának megfelelő keretnek. Ezen 
túlmenően, ha a Bizottság kidolgozza ezen iránymutatásokat, könnyebb lesz a vállalatok 
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összehasonlítása az egységes piacon belül.

Módosítás 47
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat legalább az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű keretét
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre 
és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodik. A vállalat 
emellett a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

A Bizottság legkésőbb 2018. december 31-
ig [az új 2013/34 irányelv 49. cikkének] 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén közös európai nem 
pénzügyi jelentéstételi keretre vonatkozó 
kritériumokat fogad el és ezeket 
rendszeresen frissíti. E kritériumok a 
meglévő nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre épülnek és tartalmazzák az 
információszolgáltatási kötelezettség 
körébe tartozó kérdésekre vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat.

Or. en

Módosítás 48
Jutta Steinruck
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatási adatok legalább a 
következő mutatókat foglalják magukban:

Or. de

Módosítás 49
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalkozási szerződések keretében 
foglalkoztatott személyek száma;

Or. de

Módosítás 50
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a munkatársak fluktuációjának aránya;

Or. de
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Módosítás 51
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – i b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a telkes munkaidős, részidős és határozott 
idejű foglalkoztatási viszonyokra nyújtott 
üzemi ellátások;

Or. de

Módosítás 52
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – i c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szakszervezetek szervezettségi foka, 
ideértve a kollektív megállapodások által 
lefedett munkavállalók százalékos arányát 
is;

Or. de

Módosítás 53
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – i d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a férfiak és a nők alapfizetésének 
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viszonya;

Or. de

Módosítás 54
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 megértéséhez szükséges 
mértékben az elemzésnek tartalmaznia kell 
a pénzügyi és adott esetben azon 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
az adott üzleti tevékenység szempontjából.

Or. en

Módosítás 55
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 és társadalomra, a 
környezetre és az emberi jogokra
gyakorolt hatásának megértéséhez és az 
áttekintés átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosításához
szükséges mértékben az elemzésnek 
tartalmaznia kell a pénzügyi és azon 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
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az adott üzleti tevékenység szempontjából.

Or. en

Módosítás 56
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy e jelentés 
az üzleti jelentés részét képezi.

Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy e jelentés 
az üzleti jelentés részét képezi, azzal együtt 
teszik közzé vagy abban említik.

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi információk fontossága ellenére a vállalatoknak szabadon kell eldönteniük, 
hogy azokat hogyan és hol teszik közzé. Azon vállalatok számára, akik már külön jelentéseket 
tesznek közzé, ezt továbbra is lehetővé kell tenni.

Módosítás 57
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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.

törölve

Or. en

Indokolás

Az igazgatótanácsok összetételének közzétételére már most is vonatkoznak jogi 
követelmények. Ezen túlmenően a javasolt álláspont pontos paramétereket határoz meg, 
amelyek a közzététel puszta kötelezővé tétele helyett nyilvánvalóan a sokszínűséggel 
kapcsolatos politika konkrét formáját biztosítják.

Módosítás 58
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 

a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása a nemi és egyéb, többek között az 
életkori, földrajzi származási, a 
fogyatékosságra vonatkozó, a tanulmányi 
és szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
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időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

Or. en

Módosítás 59
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
2013/34/EU irányelv
18 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Országonkénti beszámolás

(2a) A pénzügyi beszámolókhoz 
kapcsolódó megjegyzésekben a 
nagyvállalkozások és a közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyok összevont alapon 
nyilvánosságra hozzák az adott pénzügyi 
évre vonatkozó alábbi információkat, azon 
tagállamok és harmadik országok szerinti 
bontásban, ahol székhellyel rendelkeznek:
a) név/nevek, a tevékenység jellege és 
földrajzi hely;
b) árbevétel;
c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;
d) eladások és vásárlások;
e) adózás előtti eredmény;
f) eredményt terhelő adó;
g) kapott állami támogatások.
(Ezt a részt ezen irányelv 1. cikke elé kell 
helyezni.)
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Or. en

Módosítás 60
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások és beszállítóik egészében 
vett üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek. Ebben az összefüggésben a 
kockázatok ugyanúgy magukban foglalják 
a pénzügyi bizonytalanságokat, mint a 
szociális és ökológiai normák figyelmen 
kívül hagyását.

Or. de

Módosítás 61
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az áttekintésnek a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott, az üzleti tevékenység 
kiterjedtségével és összetettségével 

Az áttekintésnek a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott, az üzleti tevékenység 
kiterjedtségével és összetettségével 
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összhangban álló elemzést kell nyújtania. összhangban álló elemzést kell nyújtania. 
Az üzemi tanácsokat és felügyelő 
bizottságokat bevonják a közlemény 
kidolgozásába. A vállalat jelentéstételét 
egy független szerv ellenőrzi. A közzétételi 
kötelezettség figyelmen kívül hagyását a 
tagállamok szankcionálják.

Or. de

Módosítás 62
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi beszámolás jelentősége iparáganként eltérő. Míg bizonyos vállalkozások 
számára rendkívül jelentős lehet, és ezzel kapcsolatban piaci nyomás alakult ki, előfordulhat, 
hogy más vállalkozások számára nem jelentős. Ennélfogva a vállalkozásokra kell bízni annak 
eldöntését, hogy az ilyen jelentéstételnek van-e értelme, mivel a jelentéstételi követelmények 
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jelenlegi változatában ez biztosított.

Módosítás 63
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
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 szociális, 
esélyegyenlőségi, és a foglalkoztatási 
kérdésekre – ideértve a szociális párbeszéd 
meglétét, az egyesülési szabadságot, a 
kollektív tárgyalások kötelező erejének 
betartását és a szakszervezeti 
munkavállalói jogok betartását is –, 
valamint 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. de

Módosítás 64
Malcolm Harbour

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

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvtervezet alapja annak biztosítása, hogy az ugyancsak nagy vállalkozások széles 
körű átláthatóságot biztosítsanak a részvényesek, a polgárok és az adófizetők számára. 
Tevékenységeik – többek között azok léptéke miatt – olyan jellegűek, hogy közérdek fűződik a 
szélesebb körű, a pénzügyi információknál többre kiterjedő átláthatósághoz. Annak elkerülése 
érdekében azonban, hogy a szabályozó hatóságokra túlzott költségek háruljanak, csak a nagy 
és a tőzsdén jegyzett vállalkozásokra korlátozódó kötelező követelmény lenne arányos.

Módosítás 65
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
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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:

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 – figyelembe véve a vállalkozás 
teljes ellátási láncát – a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 66
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

az e kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat 
a vállalat és a társadalom szempontjából
és e kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja. Ebben az összefüggésben a 
vállalatot érintő kockázatok ugyanúgy 
magukban foglalják a pénzügyi 
bizonytalanságokat, mint a szociális és 
ökológiai normák figyelmen kívül 
hagyását.

Or. de

Módosítás 67
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
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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.

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalatokra kell bízni annak eldöntését, hogy követnek-e vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikát. Ilyen esetben azt a következtetést lehet levonni, hogy 
a vállalat gazdasági tevékenységei szempontjából nem tartja fontosnak a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikákat és/vagy a befektetők nem mutatnak különösebb 
érdeklődést ezen információ iránt. Nem világos, hogy akkor a vállalatnak miért kell erre 
magyarázatot adnia.

Módosítás 68
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 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.

törölve

Or. de

Módosítás 69
Cornelis de Jong
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – 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, magyarázatot kell adni annak 
hiányára. A magyarázatnak az arra 
döntésre vonatkozó kockázatértékelést kell 
tartalmaznia, hogy a vállalat ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatban nem követ 
meghatározott politikát.
A vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatása magában foglalja a 
konszolidálásba bevont vállalat 
tevékenysége által kiváltott hatásokat, és a 
jelentéstevő vállalattal üzleti kapcsolatban 
lévő, például a közös vállalkozásra 
irányuló kezdeményezésekben részt vevő, 
a beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.
Az Európai Parlament és a Tanács 2015 
végéig elfogadja, majd pedig rendszeresen 
frissíti az ezen irányelv nem pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatos intézkedéseinek 
alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokat. Az iránymutatások az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének 
„Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
elnevezésű keretét végrehajtó, az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
irányadó elvekre és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) által a multinacionális vállalatok 
részére kiadott iránymutatásokra épülnek. 
Az iránymutatások tartalmazzák az 
információszolgáltatási kötelezettség 
körébe tartozó kérdésekre vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat. A 
vállalati tevékenység környezeti 
kérdésekkel kapcsolatban gyakorolt 
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hatásának mérésére kidolgozott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatóknak 
ki kell terjedniük legalább a 
földhasználatra, a vízhasználatra, az 
üvegházgáz kibocsátásra és a nyersanyag-
felhasználásra. Az iránymutatások 
általános rendelkezéseket és ágazati 
rendelkezéseket is tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 70
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, valamint a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) 
mutatóira támaszkodik.

Or. de

Módosítás 71
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 

Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 
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az uniós vagy a nemzetközi keretekre 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

az uniós vagy a nemzetközi keretekre 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

E keretek vonatkozásában az Európai 
Bizottság legkésőbb ezen irányelv 
közzétételétől számított 24 hónap elteltével 
az egységes piacon belül a nem pénzügyi 
beszámolás terén az összehasonlítás 
egyszerűsítése céljából nem kötelező 
iránymutatásokat tesz közzé az adott 
kereteknek a nem pénzügyi beszámolás 
konkrét fajtáival kapcsolatos jelentőségére 
vonatkozóan.
Az Európai Bizottság a tagállamokkal, a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal, a 
vállalkozásokkal és a civil társadalmi 
szervezetekkel való konzultációkat 
követően dolgozza ki ezen 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a kapcsolódó preambulumbekezdésben követendő modellként említett 
különböző keretek összezavarhatják a vállalkozásokat. A nem kötelező iránymutatások 
kiadása során a Bizottságnak elő kell segítenie annak pontosítását, hogy mit tekint a 
jelentésekben szereplő nem pénzügyi információk típusának megfelelő keretnek. Ezen 
túlmenően, ha a Bizottság kidolgozza ezen iránymutatásokat, könnyebb lesz a vállalatok 
összehasonlítása az egységes piacon belül.

Módosítás 72
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre 

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat legalább az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
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támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.

jogorvoslat” elnevezésű keretét
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó elvekre és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodik. A vállalat 
emellett a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

A Bizottság legkésőbb 2018. december 31-
ig [az új 2013/34 irányelv 49. cikkének] 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén közös európai nem 
pénzügyi jelentéstételi keretre vonatkozó 
kritériumokat fogad el és ezeket 
rendszeresen frissíti. E kritériumok a 
meglévő nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre épülnek és tartalmazzák az 
információszolgáltatási kötelezettség 
körébe tartozó kérdésekre vonatkozó 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat.

Or. en

Módosítás 73
Jutta Steinruck

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatási adatok legalább a 
következő mutatókat foglalják magukban:

Or. de

Módosítás 74
Jutta Steinruck
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a vállalkozási szerződések keretében 
foglalkoztatott személyek száma;

Or. de

Módosítás 75
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a munkatársak fluktuációjának aránya;

Or. de

Módosítás 76
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – i b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a telkes munkaidős, részidős és határozott 
idejű foglalkoztatási viszonyokra nyújtott 
üzemi ellátások;

Or. de
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Módosítás 77
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – i c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a szakszervezetek szervezettségi foka, 
ideértve a kollektív megállapodások által 
lefedett munkavállalók százalékos arányát 
is;

Or. de

Módosítás 78
Jutta Steinruck

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – i d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a férfiak és a nők alapfizetésének 
viszonya;

Or. de

Módosítás 79
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének megértéséhez szükséges 
mértékben az elemzésnek tartalmaznia kell 
a pénzügyi és azon kulcsfontosságú, nem 

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

kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
az adott üzleti tevékenység szempontjából.

Or. en

Módosítás 80
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A társaságok fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének és a 
társadalomra, a környezetre és az emberi 
jogokra gyakorolt hatásának
megértéséhez és az áttekintés 
átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosításához
szükséges mértékben az elemzésnek 
tartalmaznia kell a pénzügyi és azon 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
az adott üzleti tevékenység szempontjából.

Or. en

Módosítás 81
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 

Amennyiben az anyavállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
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keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ezen 
átfogó jelentés a konszolidált éves üzleti 
jelentés részét képezi.

keretekre támaszkodva, hivatkozva a 
konszolidálásba bevont vállalkozások 
csoportjának egészére, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés harmadik 
albekezdése szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy ezen 
átfogó jelentés a konszolidált éves üzleti 
jelentés részét képezi, azzal együtt teszik 
közzé vagy abban említik.

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi információk fontosságának ellenére a vállalatoknak mindazonáltal szabadon 
kell eldönteniük, hogy azokat hogyan és hol teszik közzé. Azon vállalatok számára, akik már 
külön jelentéseket tesznek közzé, ezt továbbra is lehetővé kell tenni.

Módosítás 82
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A 2013/34/EU irányelv módosításai

A 2013/34/EU irányelv a következőképpen 
módosul:
1. az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„41a. cikk
Országonkénti közzététel valamennyi 
ágazatban
(1) A tagállamok előírják, hogy minden 
vállalkozás összevont alapon évente 
nyilvánosságra hozza az üzleti évre 
vonatkozó alábbi információkat, azon 
tagállamok és harmadik országok szerinti 
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bontásban, ahol székhellyel rendelkezik:
a) név/nevek, a tevékenység jellege és 
földrajzi elhelyezkedés;
b) árbevétel,
c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve,
d) adózás előtti eredmény,
e) eredményt terhelő adó,
f) kapott állami támogatások.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2006/43/EK irányelvben 
foglaltakkal összhangban ellenőrizni kell, 
és – amennyiben lehetséges – az érintett 
vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásának vagy – adott esetben –
konszolidált pénzügyi kimutatásának 
mellékleteként közzé kell tenni.

Or. en


