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Amendement 24
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met betrekking tot de maatregelen 
op het gebied van genderdiversiteit in 
raden van bestuur doet deze richtlijn geen 
afbreuk aan de richtlijn kapitaalvereisten 
van het Europees Parlement en de Raad 
(2013/36/EU) en de richtlijn inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding 
bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en 
daarmee samenhangende maatregelen 
(XXXX/XX/EU).

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet in overeenstemming zijn met de vierde richtlijn kapitaalvereisten en de 
toekomstige richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende 
bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen.

Amendement 25
Jutta Steinruck

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, 

(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, gender-, integratie- en
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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.

arbeidsaangelegenheden, met inbegrip 
van het bestaan van sociaal overleg, 
vrijheid van vereniging, naleving van 
collectieve arbeidsovereenkomsten en 
eerbiediging van de vakbondsrechten 
alsmede naleving van de mensenrechten, 
bestrijding van corruptie en omkoping. 
Deze verklaring moet een beschrijving 
bevatten van de beleidskeuzen, resultaten, 
significante incidenten tijdens de 
verslagperiode en risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn.

Or. de

Amendement 26
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, 
EU-kaderregelingen zoals het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) en internationale 
kaderovereenkomsten zoals het Global 
Compact van de VN, de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader “Protect, Respect 
and Remedy” van de Verenigde Naties, de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Internationale 
Organisatie voor normalisatie (ISO) 
26000, de tripartiete beginselverklaring van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid en het Global Reporting 
Initiative.

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
alsmede de tripartiete beginselverklaring 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid en het Global Reporting 
Initiative.

(De richtsnoeren van de OESO hebben een 
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veel grotere reikwijdte dan de 
grondbeginselen van andere 
kaderregelingen. Als alle genoemde 
referentiebronnen worden toegelaten als 
oriënteringspunten, wordt daardoor de 
vergelijkbaarheid van het MVO-beleid van 
verschillende ondernemingen 
tenietgedaan.)

Or. de

Amendement 27
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, EU-
kaderregelingen zoals het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) en 
internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het kader 
“Protect, Respect and Remedy” van de 
Verenigde Naties, de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
de Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, EU-
kaderregelingen zoals het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) en 
internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het kader 
“Protect, Respect and Remedy” van de 
Verenigde Naties, de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
de Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative. 
Daarnaast moet de Commissie niet-
bindende richtsnoeren uitvaardigen om te 
verduidelijken welke van de 
bovengenoemde modellen het meest 
geschikt zijn voor bepaalde soorten 
informatie in het kader van niet-
financiële rapportage. Zo wordt ervoor 
gezorgd dat de ondernemingen waarop 
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deze richtlijn van toepassing is, deze 
modellen overal op de interne markt 
consequent toepassen. De richtsnoeren 
van de Commissie zouden het daarnaast 
gemakkelijker maken om vergelijkingen 
te trekken tussen ondernemingen 
overeenkomstig overweging 6.

Or. en

Motivering

De verschillende kaderregelingen waar de Commissie naar verwijst als te volgen modellen 
kunnen ondernemingen in verwarring brengen. Door niet-bindende richtsnoeren uit te 
vaardigen, kan de Commissie verduidelijken welke kaderregelingen zij passend acht voor 
welk type informatie in het kader van niet-financiële rapportage. Bovendien kunnen 
ondernemingen op de interne markt beter met elkaar vergeleken worden wanneer de 
Commissie dergelijke richtsnoeren vaststelt.

Amendement 28
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, EU-
kaderregelingen zoals het milieubeheer-
en milieuauditsysteem (EMAS) en 
internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties, de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
de Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

(7) Voor het verstrekken van deze niet-
financiële informatie moeten 
ondernemingen zich ten minste baseren op
de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties en de richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Bovendien kunnen vennootschappen zich 
ook baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen; in dat 
geval moeten zij vermelden op welke 
kaderregelingen zij zich hebben 
gebaseerd.
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Aangezien de brede waaier van 
rapportageregelingen de 
vergelijkbaarheid van niet-financiële 
informatie ondermijnt en tegelijkertijd 
mogelijk leidt tot hogere nalevingskosten 
voor ondernemingen, met name kmo's, 
zou het de Unie tot voordeel strekken 
duidelijke criteria voor niet-financiële 
rapportage vast te stellen. Deze 
gemeenschappelijke rapportageregeling 
van de Unie zou consequent worden 
toegepast op de interne markt en zou een 
gelijk speelveld creëren voor de 
marktdeelnemers. De Commissie moet 
deze criteria, met inbegrip van passende 
essentiële prestatie-indicatoren, 
ontwikkelen op basis van de in de eerste 
alinea bedoelde internationale 
kaderregelingen, en moet hiertoe uiterlijk 
eind 2018 komen met een 
wetgevingsvoorstel. In deze 
wetgevingshandeling moet de Commissie 
voorstellen de criteria bindend te maken.

Or. en

Amendement 29
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In punt 47 van de slotverklaring van de 
Rio +20-conferentie van de Verenigde 
Naties, "The Future We Want"13, wordt 
erkend dat het belangrijk is te rapporteren 
over duurzaam ondernemen en worden 
ondernemingen, waar passend, ertoe 
aangemoedigd te overwegen of zij 
informatie over duurzaamheid in hun 
rapportagecyclus kunnen opnemen. 
Bedrijfssectoren, belangstellende 
regeringen en desbetreffende 
belanghebbenden worden er eveneens toe 
aangezet waar passend, met de steun van 

(8) In punt 47 van de slotverklaring van de 
Rio +20-conferentie van de Verenigde 
Naties, "The Future We Want"13, wordt 
erkend dat het belangrijk is te rapporteren 
over duurzaam ondernemen en worden 
ondernemingen, waar passend, ertoe 
aangemoedigd te overwegen of zij 
informatie over duurzaamheid in hun 
rapportagecyclus kunnen opnemen. 
Bedrijfssectoren, belangstellende 
regeringen en desbetreffende 
belanghebbenden worden er eveneens toe 
aangezet waar passend, met de steun van 
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het systeem van de Verenigde Naties, 
modellen voor goede praktijken te 
ontwikkelen en rekening houdend met 
ervaringen met reeds bestaande 
kaderregelingen acties te bevorderen om 
daarin financiële en niet-financiële 
informatie bekend te maken.

het systeem van de Verenigde Naties, 
modellen voor goede praktijken te 
ontwikkelen en rekening houdend met 
ervaringen met reeds bestaande 
kaderregelingen acties te bevorderen om 
daarin financiële en niet-financiële 
informatie bekend te maken. Als gevolg 
daarvan moeten de EU-ondernemingen 
op grond van deze richtlijn verplicht 
worden dat zij hun niet-financiële 
verklaring openbaar maken als onderdeel 
van hun financiële overzicht.

__________________ __________________
13 Verenigde Naties, "The Future We 
Want", slotdocument van de Conferentie 
van de Verenigde Naties inzake duurzame 
ontwikkeling RIO+20, A/CONF. 216/L.1.

13 Verenigde Naties, "The Future We 
Want", slotdocument van de Conferentie 
van de Verenigde Naties inzake duurzame 
ontwikkeling RIO+20, A/CONF. 216/L.1.

Or. en

Amendement 30
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Voor de meerderheid van de 
ondernemingen maakt de 
toeleveringsketen integraal deel uit van de 
waardecreatie en van de potentiële risico's 
waar de onderneming of de vennootschap 
niet alleen zichzelf, maar ook de 
samenleving in bredere zin aan blootstelt. 
Derhalve moet ervoor worden gezorgd dat 
de informatie in de niet-financiële 
verklaring waar mogelijk gegevens omvat 
die betrekking hebben op de gehele 
toeleveringsketen.

Or. en
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Amendement 31
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 32
Malcolm Harbour

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, de totale omvang van 
de activa en de omzet, en moet beperkt 
blijven tot beursgenoteerde 
ondernemingen. Kmo’s moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
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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.

verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op beursgenoteerde 
ondernemingen die ofwel een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
werknemers, ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR of een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben.

Or. en

Motivering

De basis van dit voorstel voor een richtlijn is ervoor te zorgen dat zeer grote ondernemingen 
in brede zin transparantie betrachten jegens aandeelhouders, burgers en belastingbetalers. 
Hun activiteiten en de omvang ervan zijn dusdanig, dat transparantie in brede zin, die meer 
omvat dan alleen financiële informatie, een publiek belang vertegenwoordigt. Om te 
voorkomen dat de regelgevingsinstanties worden opgezadeld met buitensporige kosten, is de 
verplichting alleen evenredig wanneer deze geldt voor grote en beursgenoteerde 
ondernemingen.

Amendement 33
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De Europese Raad van 
22 mei 2013 heeft aangedrongen op 
verplichte verslaggeving per land (CBCR) 
voor alle grote EU-ondernemingen en 
concerns in het kader van de herziening 
van Richtlijn 2013/34/EU. Teneinde de 
transparantie van betalingen aan 
overheden te verbeteren, moeten grote 
ondernemingen en organisaties van 
openbaar belang significante materiële 
betalingen aan overheden van de landen 
waar ze actief zijn openbaar maken. 
Indien mogelijk moet deze informatie 
openbaar worden gemaakt in een bijlage 
bij de jaarlijkse of de geconsolideerde 
financiële overzichten.

Or. en
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Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zoals voorgeschreven bij 
artikel 51 bis, onder e), van 
Richtlijn 78/660/EEG, moet het verslag 
van de externe accountants eveneens een 
oordeel bevatten over de samenhang, of 
het ontbreken daarvan, tussen het 
jaarverslag, met inbegrip van de in het 
jaarverslag opgenomen niet-financiële 
informatie, en de jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar.

(14) Zoals voorgeschreven bij 
artikel 51 bis, onder e), van 
Richtlijn 78/660/EEG, moet het verslag 
van de externe accountants eveneens een 
oordeel bevatten in de vorm van een 
verklaring betreffende de in het 
jaarverslag opgenomen niet-financiële 
informatie, en de samenhang daarvan met 
de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar.

Or. en

Amendement 35
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, 
handicaps 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 
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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.

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

Or. en

Amendement 36
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het jaarverslag moet ten minste een 
getrouw overzicht geven van de 
ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
vennootschap van de onderneming in 
kwestie en de gehele toeleveringsketen, 
alsmede een beschrijving van de 
voornaamste risico's en onzekerheden 
waarmee zij wordt geconfronteerd. Risico's 
omvatten in dit verband financiële 
onzekerheden alsmede de 
veronachtzaming van sociale en 
milieunormen.

Or. de

Amendement 37
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het overzicht bevat een evenwichtige en 
volledige analyse van de ontwikkeling en 
de resultaten van het bedrijf en van de 
positie van de vennootschap die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf.

Het overzicht bevat een evenwichtige en 
volledige analyse van de ontwikkeling en 
de resultaten van het bedrijf en van de 
positie van de vennootschap die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf. 
Ondernemingsraden en raden van 
bestuur worden betrokken bij het 
uitwerken van de bekendmaking. De 
rapportage van de ondernemingen wordt 
door een onafhankelijke partij 
gecontroleerd. De lidstaten leggen 
sancties op in geval van niet-naleving van 
de bekendmakingsvoorschriften.

Or. de

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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

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:

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 in voorkomend geval ook een 
niet-financiële verklaring met informatie 
die met name betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:
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Or. en

Motivering

De relevantie van niet-financiële rapportage verschilt per bedrijfstak. Waar deze rapportage
voor sommige ondernemingen zeer relevant is en er op dit gebied sprake is van marktdruk, is 
deze rapportage voor andere ondernemingen mogelijk niet relevant. Derhalve moeten 
ondernemingen zelf kunnen beslissen of dergelijke rapportage zinvol is conform de huidige 
rapportagevoorschriften.

Amendement 39
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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

 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:

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 over de gevolgen van de 
werking van de onderneming op de 
samenleving en die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale, 
gender- en arbeidsaangelegenheden, met 
inbegrip van het bestaan van sociaal 
overleg, vrijheid van vereniging, naleving 
van collectieve arbeidsovereenkomsten en 
eerbiediging van de vakbondsrechten 
alsmede respect voor mensenrechten,
bestrijding van corruptie en omkoping, met 
inbegrip van:

Or. de

Amendement 40
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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

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:

Voor beursgenoteerde 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:

Or. en

Motivering

De basis van dit voorstel voor een richtlijn is ervoor te zorgen dat zeer grote ondernemingen 
in brede zin transparantie betrachten jegens aandeelhouders, burgers en belastingbetalers. 
Hun activiteiten en de omvang ervan zijn dusdanig, dat transparantie in brede zin, die meer 
omvat dan alleen financiële informatie, een publiek belang vertegenwoordigt. Om te 
voorkomen dat de regelgevingsinstanties worden opgezadeld met buitensporige kosten, is de 
verplichting alleen evenredig wanneer deze geldt voor grote en beursgenoteerde 
ondernemingen.

Amendement 41
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 de risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn en hoe de vennootschap 

de risico's voor de onderneming en voor 
de samenleving die met deze 
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deze risico’s beheert. aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert. 
Risico's voor de onderneming omvatten in 
dit verband financiële onzekerheden 
alsmede de veronachtzaming van sociale 
en milieunormen.

Or. de

Amendement 42
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ondernemingen besluiten zelf of ze beleid voeren op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Daarbij kan geconcludeerd worden dat de onderneming dergelijk 
beleid niet relevant acht voor haar economische activiteiten en/of dat investeerders niet 
bijzonder geïnteresseerd zijn in deze informatie. Derhalve is het niet duidelijk waarom 
ondernemingen hun besluit moeten motiveren.

Amendement 43
Jutta Steinruck

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

Schrappen

Or. de

Amendement 44
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 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, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet. De motivering 
omvat een risicobeoordeling van het 
besluit om geen beleid te voeren met 
betrekking tot deze aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de 
rapporterende vennootschap alsook dat 
van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.
Het Europees Parlement en de Raad 
stellen uiterlijk eind 2015 richtsnoeren 
vast, en werken deze regelmatig bij, voor 
de toepassing van de maatregelen in het 
kader van deze richtlijn die betrekking 
hebben op de niet-financiële verklaring. 
Deze richtsnoeren worden gebaseerd op 
de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
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kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties en de richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Deze richtsnoeren omvatten essentiële 
prestatie-indicatoren voor de 
aangelegenheden waarover informatie 
moet worden verstrekt. De essentiële 
prestatie-indicatoren die worden 
ontwikkeld om het effect van de 
activiteiten van de vennootschap op 
milieuaangelegenheden te meten, 
betreffen ten minste bodem- en 
watergebruik, broeikasgasemissies en het 
gebruik van materialen. De richtsnoeren 
bevatten algemene bepalingen alsook 
bepalingen per sector.

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het verstrekken van deze toelichting 
baseert de vennootschap zich op de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) en op de 
kerncijfers van het Global Reporting 
Initiative (GRI).

Or. de
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Amendement 46
Malcolm Harbour

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

In verband met deze kaderregelingen 
vaardigt de Commissie uiterlijk 
24 maanden na de publicatie van deze 
richtlijn niet-bindende richtsnoeren uit 
met betrekking tot de relevantie van 
specifieke kaders voor soorten niet-
financiële rapportage, teneinde de 
vergelijking tussen niet-financiële 
rapportages op de interne markt te 
vergemakkelijken.
De Commissie stelt deze richtsnoeren op 
na raadpleging van de lidstaten, de 
nationale regelgevingsinstanties, 
ondernemingen en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en

Motivering

De verschillende kaderregelingen waar de Commissie in de desbetreffende overweging naar 
verwijst als te volgen modellen kunnen ondernemingen in verwarring brengen. Door niet-
bindende richtsnoeren uit te vaardigen, kan de Commissie verduidelijken welke kaders zij 
passend acht voor welk type informatie in het kader van niet-financiële rapportage. 
Bovendien kunnen ondernemingen op de interne markt beter met elkaar vergeleken worden 
wanneer de Commissie dergelijke richtsnoeren vaststelt.

Amendement 47
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Voor het verstrekken van deze 
toelichting, baseert de vennootschap zich 
ten minste op de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties en de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kan de vennootschap zich ook 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd.

De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2018 door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 49 van de nieuwe 
Richtlijn 2013/34/EU criteria vast, en 
werkt deze regelmatig bij, voor een 
gemeenschappelijke Europese 
kaderregeling voor niet-financiële 
rapportage. Deze criteria bouwen voort op 
de bestaande nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en 
omvatten essentiële prestatie-indicatoren 
voor de aangelegenheden waarover 
informatie moet worden verstrekt.

Or. en

Amendement 48
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –lid1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Arbeidsrelevante informatie moet ten 
minste de volgende kerncijfers omvatten:

Or. de

Amendement 49
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aantal personen dat in het kader van 
werkopdrachten werkzaam is;

Or. de

Amendement 50
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3 – onder i) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het personeelsverloop;

Or. de

Amendement 51
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3 – onder i) ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bedrijfsprestaties op het gebied van 
voltijd- en deeltijdarbeid alsmede 
dienstverbanden voor bepaalde tijd;

Or. de

Amendement 52
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3 – onder i) quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het percentage werknemers dat bij een 
vakbond is aangesloten, met inbegrip van 
het procentuele aandeel van werknemers 
die onder collectieve 
arbeidsovereenkomsten vallen;

Or. de

Amendement 53
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 3 – onder i) quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de verhouding tussen het basissalaris van 
mannen en het basissalaris van vrouwen.

Or. de

Amendement 54
Jürgen Creutzmann

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

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 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op 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 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en, in voorkomend 
geval, niet-financiële prestatie-indicatoren 
die betrekking hebben op het specifieke 
bedrijf van de vennootschap.

Or. en

Amendement 55
Cornelis de Jong

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

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 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap en haar effect op de 
samenleving, het milieu en de 
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prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

mensenrechten, alsook voor de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
het overzicht, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

Or. en

Amendement 56
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een vennootschap op basis van 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit verslag deel uitmaakt van het 
jaarverslag.

Wanneer een vennootschap op basis van 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit verslag deel uitmaakt van het 
jaarverslag, samen met het jaarverslag 
openbaar wordt gemaakt of in het 
jaarverslag wordt genoemd.

Or. en

Motivering

Hoewel niet-financiële informatie belangrijk is, moeten ondernemingen zelf kunnen blijven 
bepalen hoe en waar ze deze informatie openbaar maken. Ondernemingen die al afzonderlijke 
verslagen publiceren, moet daartoe de mogelijkheid behouden.

Amendement 57
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 bis – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaan reeds wettelijke vereisten met betrekking tot de bekendmaking van de 
samenstelling van de raad van bestuur. Daarnaast stelt het voorstel nauwkeurige parameters 
vast die betrekking lijken te hebben op een specifieke vorm van diversiteitsbeleid, en niet 
louter op verplichte bekendmaking.

Amendement 58
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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, geografische diversiteit, 



PE521.487v01-00 26/41 AM\1005512NL.doc

NL

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.

handicaps, achtergrond inzake opleiding 
en beroepservaring, de doelstellingen van 
dit diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

Or. en

Amendement 59
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 18 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Verslaglegging per land

2 bis. Grote ondernemingen en 
ondernemingen die een publiek belang 
vertegenwoordigen maken in de 
toelichting op de financiële overzichten de 
volgende informatie bekend, uitgesplitst 
naar lidstaat en naar derde land waarin 
zij een vestiging hebben, en op 
geconsolideerde basis voor het boekjaar:
a) naam/namen, aard van de activiteiten 
en geografische locatie;
b) omzet;
c) aantal werknemers in 
voltijdequivalenten;
d) aan- en verkopen;
e) winst of verlies vóór belasting;
f) belasting over winst of verlies;
g) ontvangen overheidssubsidies.
(Te plaatsen vóór artikel 1 van deze 
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richtlijn.)

Or. en

Amendement 60
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het geconsolideerde jaarverslag moet ten 
minste een getrouw overzicht geven van de 
ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen en hun 
toeleveranciers, alsmede een beschrijving 
van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij geconfronteerd 
worden. Risico's omvatten in dit verband 
financiële onzekerheden alsmede de 
veronachtzaming van sociale en 
milieunormen.

Or. de

Amendement 61
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Het overzicht bevat een evenwichtige 
analyse van de ontwikkeling en de 

Het overzicht bevat een evenwichtige 
analyse van de ontwikkeling en de 
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resultaten van het bedrijf en van de positie 
van de gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf.

resultaten van het bedrijf en van de positie 
van de gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf. Raden van 
bestuur worden betrokken bij het 
uitwerken van de bekendmaking. De 
rapportage van de ondernemingen wordt 
door een onafhankelijke partij 
gecontroleerd. De lidstaten leggen 
sancties op in geval van niet-naleving van 
de bekendmakingsvoorschriften.

Or. de

Amendement 62
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
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 in voorkomend 
geval ook een niet-financiële verklaring 
met informatie die met name betrekking 
heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. en

Motivering

De relevantie van niet-financiële rapportage verschilt per bedrijfstak. Waar deze rapportage 
voor sommige ondernemingen zeer relevant is en er op dit gebied sprake is van marktdruk, is 
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deze rapportage voor andere ondernemingen mogelijk niet relevant. Derhalve moeten 
ondernemingen zelf kunnen beslissen of dergelijke rapportage zinvol is conform de huidige 
rapportagevoorschriften.

Amendement 63
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
250 hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 40 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie over 
de gevolgen van de werking van de 
onderneming op de samenleving die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale, gender- en
arbeidsaangelegenheden, met inbegrip 
van het bestaan van sociaal overleg, 
vrijheid van vereniging, naleving van 
collectieve arbeidsovereenkomsten en 
eerbiediging van de vakbondsrechten 
alsmede respect voor mensenrechten, 
bestrijding van corruptie en omkoping, met 
inbegrip van:

Or. de

Amendement 64
Malcolm Harbour

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor beursgenoteerde 
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:

Or. en

Motivering

De basis van dit voorstel voor een richtlijn is ervoor te zorgen dat zeer grote ondernemingen 
in brede zin transparantie betrachten jegens aandeelhouders, burgers en belastingbetalers. 
Hun activiteiten en de omvang ervan zijn dusdanig, dat transparantie in brede zin, die meer 
omvat dan alleen financiële informatie, een publiek belang vertegenwoordigt. Om te 
voorkomen dat de regelgevingsinstanties worden opgezadeld met buitensporige kosten, is de 
verplichting alleen evenredig wanneer deze geldt voor grote en beursgenoteerde 
ondernemingen.

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
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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:

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, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de onderneming,
met inbegrip van:

Or. en

Amendement 66
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de risico's voor de onderneming en voor 
de samenleving die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe de 
vennootschap deze risico's beheert. 
Risico's voor de onderneming omvatten in 
dit verband financiële onzekerheden 
alsmede de veronachtzaming van sociale 
en milieunormen.

Or. de

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a



PE521.487v01-00 32/41 AM\1005512NL.doc

NL

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ondernemingen besluiten zelf of ze beleid voeren op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Daarbij kan geconcludeerd worden dat de onderneming dergelijk 
beleid niet relevant acht voor haar economische activiteiten en/of dat investeerders niet 
bijzonder geïnteresseerd zijn in deze informatie. Derhalve is het niet duidelijk waarom 
ondernemingen hun besluit moeten motiveren.

Amendement 68
Jutta Steinruck

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.

Schrappen

Or. de

Amendement 69
Cornelis de Jong



AM\1005512NL.doc 33/41 PE521.487v01-00

NL

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, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen. De 
motivering omvat een risicobeoordeling 
van het besluit om geen beleid te voeren 
met betrekking tot deze aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de in de 
consolidatie opgenomen vennootschap 
alsook dat van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.
Het Europees Parlement en de Raad 
stellen uiterlijk eind 2015 richtsnoeren 
vast, en werken deze regelmatig bij, voor 
de toepassing van de maatregelen in het 
kader van deze richtlijn die betrekking 
hebben op de niet-financiële verklaring. 
Deze richtsnoeren worden gebaseerd op 
de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties en de richtsnoeren
voor multinationale ondernemingen van 
de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Deze richtsnoeren omvatten essentiële 
prestatie-indicatoren voor de 
aangelegenheden waarover informatie 
moet worden verstrekt. De essentiële 
prestatie-indicatoren die worden 
ontwikkeld om het effect van de 
activiteiten van de vennootschap op 
milieuaangelegenheden te meten, 
betreffen ten minste bodem- en 
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watergebruik, broeikasgasemissies en het 
gebruik van materialen. De richtsnoeren 
bevatten algemene bepalingen alsook 
bepalingen per sector.

Or. en

Amendement 70
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het verstrekken van deze toelichting 
baseert het geconsolideerde jaarverslag 
zich op de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
en op de kerncijfers van het Global 
Reporting Initiative (GRI).

Or. de

Amendement 71
Malcolm Harbour

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

In verband met deze kaderregelingen 
vaardigt de Commissie uiterlijk 
24 maanden na de publicatie van deze 
richtlijn niet-bindende richtsnoeren uit 
met betrekking tot de relevantie van 
specifieke kaders voor soorten niet-
financiële verslaglegging, teneinde de 
vergelijking tussen niet-financiële 
rapportages op de interne markt te 
vergemakkelijken.
De Commissie stelt deze richtsnoeren op 
na raadpleging van de lidstaten, de 
nationale regelgevingsinstanties, 
ondernemingen en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en

Motivering

De verschillende kaderregelingen waar de Commissie in de desbetreffende overweging naar 
verwijst als te volgen modellen kunnen ondernemingen in verwarring brengen. Door niet-
bindende richtsnoeren uit te vaardigen, kan de Commissie verduidelijken welke kaders zij 
passend acht voor welk type informatie in het kader van niet-financiële rapportage. 
Bovendien kunnen ondernemingen op de interne markt beter met elkaar vergeleken worden 
wanneer de Commissie dergelijke richtsnoeren vaststelt.

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Voor het verstrekken van deze 
toelichting, baseert de vennootschap zich
ten minste op de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties en de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
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Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 
Bovendien kan de vennootschap zich ook 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd.

De Commissie stelt uiterlijk op 
31 december 2018 door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 49 van de nieuwe 
Richtlijn 2013/34/EU criteria vast, en 
werkt deze regelmatig bij, voor een 
gemeenschappelijke Europese 
kaderregeling voor niet-financiële 
rapportage. Deze criteria bouwen voort op 
de bestaande nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en 
omvatten essentiële prestatie-indicatoren 
voor de aangelegenheden waarover 
informatie moet worden verstrekt.

Or. en

Amendement 73
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Arbeidsrelevante informatie moet ten 
minste de volgende kerncijfers omvatten:

Or. de

Amendement 74
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4 – onder i) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aantal personen dat in het kader van 
werkopdrachten werkzaam is;

Or. de

Amendement 75
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4 – onder i) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het personeelsverloop;

Or. de

Amendement 76
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4 – onder i) ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bedrijfsprestaties voor voltijd- en 
deeltijdarbeid alsmede dienstverbanden 
voor bepaalde tijd;
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Or. de

Amendement 77
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4 – onder i) quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het percentage werknemers dat bij een 
vakbond is aangesloten, met inbegrip van 
het procentuele aandeel van werknemers 
die onder collectieve 
arbeidsovereenkomsten vallen;

Or. de

Amendement 78
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4 – onder i) quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de verhouding tussen het basissalaris van 
mannen en het basissalaris van vrouwen.

Or. de

Amendement 79
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 6
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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, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en, in voorkomend 
geval, niet-financiële prestatie-indicatoren 
die relevant zijn voor het specifieke bedrijf 
van de vennootschap.

Or. en

Amendement 80
Cornelis de Jong

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 haar effect op de 
samenleving, het milieu en de 
mensenrechten, alsook voor de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
het overzicht, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

Or. en

Amendement 81
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een moederonderneming op basis 
van nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en met betrekking tot de in 
lid 1, derde alinea, bedoelde informatie een 
omstandig verslag opstelt dat overeenstemt 
met hetzelfde boekjaar en dat betrekking 
heeft op de gehele groep van 
geconsolideerde ondernemingen, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
derde alinea, op te stellen, op voorwaarde 
dat dit omstandige verslag deel uitmaakt 
van het geconsolideerde jaarverslag.

Wanneer een moederonderneming op basis 
van nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en met betrekking tot de in 
lid 1, derde alinea, bedoelde informatie een 
omstandig verslag opstelt dat overeenstemt 
met hetzelfde boekjaar en dat betrekking 
heeft op de gehele groep van 
geconsolideerde ondernemingen, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
derde alinea, op te stellen, op voorwaarde 
dat dit omstandige verslag deel uitmaakt 
van het geconsolideerde jaarverslag, samen
met het jaarverslag openbaar wordt 
gemaakt of in het jaarverslag wordt 
genoemd.

Or. en

Motivering

Hoewel niet-financiële informatie belangrijk is, moeten ondernemingen zelf kunnen blijven 
bepalen hoe en waar ze deze informatie openbaar maken. Ondernemingen die al afzonderlijke 
verslagen publiceren, moet daartoe de mogelijkheid behouden.

Amendement 82
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Wijzigingen in Richtlijn 2013/34/EU

Richtlijn 2013/34/EU wordt als volgt 
gewijzigd:
(1) het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 41 bis
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Bekendmaking per land voor alle sectoren
1. De lidstaten schrijven voor dat elke 
vennootschap jaarlijks de volgende 
informatie, uitgesplitst naar lidstaat en 
naar derde land waarin zij een vestiging 
heeft, op geconsolideerde basis openbaar 
bekendmaakt voor het boekjaar:
a) naam/namen, aard van de activiteiten 
en geografische locatie;
b) omzet;
c) aantal werknemers in 
voltijdequivalenten;
d) winst of verlies vóór belasting;
e) belasting over winst of verlies;
f) ontvangen overheidssubsidies.
2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
gecontroleerd overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG, en wordt, indien 
mogelijk, als bijlage bij de jaarlijkse 
financiële overzichten of, voor zover van 
toepassing, bij de geconsolideerde 
financiële overzichten van de betrokken 
vennootschap bekendgemaakt."

Or. en


