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Predlog spremembe 24
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva v zvezi z ukrepi za enako 
zastopanost spolov na ravni upravnega 
odbora ne posega v direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta o kapitalskih 
zahtevah (2013/36/EU) in direktivo o 
zagotavljanju uravnotežene zastopanosti 
spolov med neizvršnimi direktorji družb, 
ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih 
ukrepih (XXXX/XX/EU.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora biti skladna s četrto direktivo o kapitalskih zahtevah in prihodnjo direktivo 
o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki 
kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih.

Predlog spremembe 25
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov in tveganj 

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zadevah v 
zvezi z enakostjo spolov, vključevanjem in 
zaposlovanjem – vključno s socialnim 
dialogom, svobodo združevanja, 
spoštovanjem kolektivnih pogodb in 
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na tem področju. zaščito sindikalnih pravic delavcev – ter o
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji in 
podkupovanju. V tako izjavo bi bilo treba 
vključiti opis politik, rezultatov, 
pomembnih dogodkov v obdobju 
poročanja in tveganj na tem področju.

Or. de

Predlog spremembe 26
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000 
Mednarodne organizacije za 
standardizacijo, tristranske deklaracije o 
načelih večnacionalnih podjetij in socialne 
politike Mednarodne organizacije dela
(MOD) ter pobude za globalno poročanje.

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi smernic Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) za večnacionalna podjetja, 
tristranske deklaracije o načelih 
večnacionalnih podjetij in socialne politike 
Mednarodne organizacije dela (MOD) ter 
pobude za globalno poročanje.

(Smernice OECD imajo širši referenčni 
okvir kot smernice drugih okvirov. Če bi 
dopustili, da bi se vsi navedeni viri 
uporabljali kot reference, bi onemogočili 
primerljivost politik na področju družbene 
odgovornosti podjetij različnih podjetij.)

Or. de
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Predlog spremembe 27
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, tristranske 
deklaracije o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje.

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, tristranske 
deklaracije o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje. Komisija bi morala 
izdati tudi nezavezujoče smernice, ki bi 
pojasnile, kateri od zgoraj navedenih 
modelov je najprimernejši za posamezne 
vrste informacij pri poročanju o 
nefinančnih informacijah. S tem bi 
zagotovili, da bi se družbe, ki spadajo na 
področje uporabe te direktive, dosledno 
posluževale teh modelov na celotnem 
enotnem trgu. Te smernice Komisije bi 
tudi poenostavile primerjave med 
družbami v skladu z uvodno izjavo 6.

Or. en

Obrazložitev

Različni okviri, ki jih navaja Komisija kot modele, ki jim je treba slediti, bi lahko zmedli 
poslovni svet. Komisija bi morala z izdajo nezavezujočih smernic pomagati pojasniti, kaj so 
po njenem mnenju primerni okviri glede na vrsto informacij pri poročanju o nefinančnih 
informacijah. Če Komisija pripravi te smernice, bo poleg tega tudi lažje izvajati primerjave 
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med družbami na enotnem trgu.

Predlog spremembe 28
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU, kot je sistem Skupnosti za okoljsko 
ravnanje in presojo (EMAS), in 
mednarodnih okvirov, na primer pobude 
Združenih narodov (ZN) za globalni 
dogovor, vodilnih načel o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“, smernic
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, standarda ISO 26000
Mednarodne organizacije za 
standardizacijo, tristranske deklaracije o 
načelih večnacionalnih podjetij in 
socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje.

(7) Pri zagotavljanju teh nefinančnih 
informacij bi se morale družbe opreti 
najmanj na vodilna načela o podjetništvu 
in človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“ ter smernice
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja. Družbe lahko poleg tega 
upoštevajo tudi nacionalne okvire, okvire 
EU ali mednarodne okvire ter v tem 
primeru opredelijo, katere okvire so 
uporabile.

Ker številčnost različnih okvirov 
poročanja ogroža primerljivost 
nefinančnih informacij, hkrati pa lahko 
različni okviri poročanja družbam ter 
zlasti malim in srednjim podjetjem 
povečujejo stroške usklajevanja, bi Uniji 
koristilo, če bi določila jasen sklop meril 
za nefinančno poročanje. Ta skupni okvir 
poročanja Unije bi zagotovil dosledno 
uporabo na celotnem enotnem trgu in 
enake pogoje za vse gospodarske subjekte. 
Komisija bi morala razviti ta merila, 
vključno z ustreznimi ključnimi kazalniki 
uspešnosti, na podlagi obstoječih 
mednarodnih okvirov, omenjenih v prvem 
pododstavku, in predložiti zakonodajo o 
tem najpozneje do konca leta 2018. S to 
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zakonodajo bi morala Komisija 
predlagati, naj postanejo ta merila 
zavezujoča.

Or. en

Predlog spremembe 29
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V okviru odstavka 47 končne 
deklaracije konference Združenih narodov 
Rio+20 z naslovom „Prihodnost, ki si jo 
želimo“13 se priznava pomen trajnostnega 
poslovnega poročanja in spodbuja družbe, 
naj obravnavajo vključitev trajnostnih 
informacij v cikel poročanja, kjer je to 
ustrezno. Poleg tega se industrijo, 
zainteresirane vlade in zadevne 
zainteresirane strani spodbuja, naj, kadar je 
to potrebno, s pomočjo sistema Združenih 
narodov razvijejo modele najboljše prakse 
in omogočijo lažje sprejemanje ukrepov za 
vključevanje finančnih in nefinančnih 
informacij ob upoštevanju izkušenj, 
pridobljenih med izvajanjem obstoječih 
okvirov.

(8) V okviru odstavka 47 končne 
deklaracije konference Združenih narodov 
Rio+20 z naslovom „Prihodnost, ki si jo 
želimo“13 se priznava pomen trajnostnega 
poslovnega poročanja in spodbujajo
družbe, naj obravnavajo vključitev 
trajnostnih informacij v cikel poročanja, 
kjer je to ustrezno. Poleg tega so 
industrija, zainteresirane vlade in zadevne 
zainteresirane strani spodbujene, naj, kadar 
je to potrebno, s pomočjo sistema 
Združenih narodov razvijejo modele 
najboljše prakse in omogočijo lažje 
sprejemanje ukrepov za vključevanje 
finančnih in nefinančnih informacij ob 
upoštevanju izkušenj, pridobljenih med 
izvajanjem obstoječih okvirov. Zato bi bilo 
treba na podlagi te direktive zahtevati, da 
družbe EU objavijo svoje izjave o 
nefinančnem poslovanju v okviru svojih 
računovodskih izkazov.

__________________ __________________
13 Združeni narodi, „Prihodnost, ki si jo 
želimo“, sklepni dokument konference 
Združenih narodov o trajnostnem razvoju 
RIO+20, A/CONF.216/L.1.

13 Združeni narodi, „Prihodnost, ki si jo 
želimo“, sklepni dokument konference 
Združenih narodov o trajnostnem razvoju 
RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Dobavna veriga je za večino družb 
sestavni del ustvarjanja vrednosti, pa tudi 
potencialnih tveganj, ki jih lahko družba 
ali podjetje pomeni ne le za samo 
gospodarsko družbo ali podjetje, ampak 
tudi za širšo družbo. Zato bi bilo treba 
zagotoviti, da informacije, ki jih vsebuje 
izjava o nefinančnem poslovanju, po 
možnosti obsegajo podatke iz celotne 
dobavne verige.

Or. en

Predlog spremembe 31
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 32
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Osnova tega osnutka direktive je zagotoviti, da zelo velika podjetja delničarjem, državljanom 
in davkoplačevalcem zagotavljajo široko preglednost. Njihove dejavnosti in obseg teh 
dejavnosti so namreč taki, da je večja preglednost, ki bo zajemala več kot le finančne 
informacije, v javnem interesu. Vendar pa bi bila zato, da se prepreči nalaganje pretiranih 
stroškov regulativnim organom, obvezna zahteva sorazmerna le, če bi bila omejena na velike 
družbe in družbe, ki kotirajo na borzi.

Predlog spremembe 33
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Evropski svet je 22. maja 2013 
pozval k obvezni uvedbi poročanja po 
posameznih državah za vsa velika podjetja 
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in skupine kot del revizije Direktive 
2013/34/EU. Da se zagotovi večja 
preglednost plačil vladam, bi morali 
velika podjetja in subjekti javnega 
interesa razkriti bistvena plačila vladam v 
državah, v katerih poslujejo. Če je 
mogoče, bi moralo biti tako razkritje 
objavljeno v prilogi k letnim 
računovodskim izkazom ali 
konsolidiranim računovodskim izkazom.

Or. en

Predlog spremembe 34
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kot določa člen 51a(e) 
Direktive 78/660/EGS, bi moralo poročilo 
zakonitih revizorjev vključevati tudi 
mnenje glede skladnosti letnega poročila, 
vključno z nefinančnimi informacijami iz 
letnega poročila, z letnimi računovodskimi 
izkazi za isto poslovno leto.

(14) Kot določa člen 51a(e) 
Direktive 78/660/EGS, bi moralo poročilo 
zakonitih revizorjev vključevati tudi 
mnenje v obliki izjave glede nefinančnih 
informacij iz letnega poročila in skladnosti 
slednjega z računovodskimi izkazi za isto 
poslovno leto.

Or. en

Predlog spremembe 35
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol,
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, bi moralo veljati samo 

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

veljati samo za velika podjetja, ki kotirajo 
na borzi. Zato ta obveznost ne bi smela 
veljati za mala in srednje velika podjetja, ki 
jih je mogoče izvzeti iz nekaterih 
računovodskih obveznosti v skladu s 
členom 27 Direktive 78/660/EGS.
Razkritje politike raznolikosti bi moralo 
biti v skladu s členom 46a 
Direktive 78/660/EGS vključeno v izjavo o 
sodelovanju pri upravljanju. Družbe, ki
nimajo take politike raznolikosti, ne bi 
smele biti obvezane k vzpostavitvi take 
politike, vendar bi morale jasno navesti 
razloge, zakaj je ne vzpostavijo.

Or. en

Predlog spremembe 36
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Letno poročilo vsebuje pošten prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja družbe ter 
njenega položaja, skupaj z opisom glavnih 
tveganj in negotovosti, s katerimi se sooča.

Letno poročilo vsebuje pošten prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja družbe
zadevnega podjetja, vključno s celotno 
dobavno verigo, ter njenega položaja, 
skupaj z opisom glavnih tveganj in 
negotovosti, s katerimi se sooča. Tveganja 
v tem okviru vključujejo finančne 
negotovosti ter neupoštevanje socialnih in 
okoljskih standardov.

Or. de

Predlog spremembe 37
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled je uravnotežena in celovita analiza 
razvoja in uspešnosti poslovanja družbe ter 
njenega položaja, skladno z velikostjo in 
zapletenostjo poslovanja.

Pregled je uravnotežena in celovita analiza 
razvoja in uspešnosti poslovanja družbe ter 
njenega položaja, skladno z velikostjo in 
zapletenostjo poslovanja. Pri pripravi 
pregleda za objavo sodelujejo sveti 
delavcev in upravni odbori. Preglede 
podjetij preveri neodvisna stran. Države 
članice kaznujejo neupoštevanje 
obveznosti razkritja informacij.

Or. de

Predlog spremembe 38
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled, kadar je to 
ustrezno, vključuje tudi izjavo o 
nefinančnem poslovanju z informacijami
zlasti o okoljskih in socialnih zadevah, 
zaposlenih, spoštovanju človekovih pravic 
ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji 
in podkupovanju, vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Pomen nefinančnega poročanja se med sektorji gospodarstva razlikuje. Medtem ko je lahko 
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za nekatere družbe zelo pomembno in se je glede tega pojavil pritisk s strani trga, pa za druge 
morda sploh ni. Zato je treba odločitev, ali je tako poročanje, kot je predvideno v tej različici 
zahtev za poročanje, sploh smiselno, prepustiti družbam.

Predlog spremembe 39
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje
od 500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje
od 250, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami o učinkih podjetniške 
dejavnosti na družbo ter vsaj o okoljskih 
in socialnih zadevah, enakem 
obravnavanju in zaposlovanju – vključno 
s socialnim dialogom, svobodo 
združevanja, spoštovanjem kolektivnih 
pogodb in zaščito sindikalnih pravic 
delavcev – ter o spoštovanju človekovih 
pravic in zadevah v zvezi z bojem proti 
korupciji in podkupovanju, vključno z:

Or. de

Predlog spremembe 40
Malcolm Harbour

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

Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
od 500, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za družbe, ki kotirajo na borzi in katerih 
povprečno število zaposlenih v poslovnem 
letu je večje od 500, pri čemer je na dan 
bilance stanja njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Osnova tega osnutka direktive je zagotoviti, da zelo velika podjetja delničarjem, državljanom 
in davkoplačevalcem zagotovijo široko preglednost. Njihove dejavnosti in obseg teh 
dejavnosti so namreč taki, da je večja preglednost, ki bo zajemala več kot le finančne 
informacije, v javnem interesu. Vendar pa bi bila zato, da se prepreči nalaganje pretiranih 
stroškov regulativnim organom, obvezna zahteva sorazmerna le, če bi bila omejena na velike 
družbe in družbe, ki kotirajo na borzi.

Predlog spremembe 41
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

tveganji za podjetje in družbo na tem 
področju in načinom, kako podjetje 
upravlja z navedenimi tveganji. Tveganja 
za podjetje v tem okviru vključujejo 
finančne negotovosti ter neupoštevanje 
socialnih in okoljskih standardov.

Or. de
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Predlog spremembe 42
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali bodo uporabljale politike na področju družbene odgovornosti podjetij, je 
prepuščena družbam. V takem primeru bi lahko zaključili, da družba meni, da te politike niso 
pomembne za njene gospodarske dejavnosti in/ali da vlagatelji ne kažejo večjega interesa za 
te informacije. Ni jasno, zakaj bi potem morala družba to razlagati.

Predlog spremembe 43
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 44
Cornelis de Jong
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži.

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži. Obrazložitev vsebuje 
oceno tveganja pri odločitvi, da se politike 
v zvezi s temi zadevami ne izvajajo.
Družbeni učinek dejavnosti družb 
vključuje učinke, ki nastanejo pri 
dejavnostih družbe poročevalke, pa tudi 
pri dejavnostih drugih družb, ki so 
povezane z družbo poročevalko prek 
poslovnih odnosov, kot so pobude za 
skupna podjetja ter dobavne in 
podizvajalske verige.
Evropski parlament in Svet do konca leta 
2015 sprejmeta smernice za uporabo 
ukrepov te direktive v zvezi z izjavo o 
nefinančnem poslovanju in jih nato redno 
posodabljata. Te smernice temeljijo na 
vodilnih načelih o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“ in na smernicah 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja. Te smernice vsebujejo ključne 
kazalnike uspešnosti pri zadevah, za 
katere je treba zagotoviti informacije. 
Ključni kazalniki uspešnosti, pripravljeni 
za merjene učinka delovanja družbe v 
zvezi z okoljskimi zadevami, zajemajo 
najmanj rabo zemljišč, porabo vode, 
emisije toplogrednih plinov ter uporabo 
materialov. Smernice vsebujejo splošne 
določbe, pa tudi določbe po sektorjih.

Or. en
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Predlog spremembe 45
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU ali mednarodnih okvirov in v tem 
primeru opredeli, katere okvire je 
uporabila.

Družba se pri zagotavljanju teh informacij 
opira na smernice Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) za večnacionalna podjetja in na 
kazalnike pobude za globalno poročanje.

Or. de

Predlog spremembe 46
Malcolm Harbour

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Evropska komisija za te okvire najpozneje 
24 mesecev po objavi te direktive sprejme 
nezavezujoče smernice o pomenu teh 
posameznih okvirov za posamezne vrste 
nefinančnega poročanja z namenom, da 
se poenostavijo primerjave v okviru 
nefinančnega poročanja na celotnem 
enotnem trgu.
Evropska komisija pripravi te smernice po 
posvetovanju z državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
podjetji in organizacijami civilne družbe.
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Or. en

Obrazložitev

Različni okviri, ki jih v ustrezni uvodni izjavi navaja Komisija kot modele, ki jim je treba 
slediti, bi lahko zmedli poslovni svet. Komisija bi morala z izdajo nezavezujočih smernic 
pomagati pojasniti, kaj so po njenem mnenju primerni okviri glede na vrsto informacij pri 
poročanju o nefinančnih informacijah. Če Komisija pripravi te smernice, bo poleg tega tudi 
lažje izvajati primerjave med družbami na enotnem trgu.

Predlog spremembe 47
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov
EU ali mednarodnih okvirov in v tem 
primeru opredeli, katere okvire je 
uporabila.

Družba se pri zagotavljanju takih 
informacij opira najmanj na vodilna 
načela o podjetništvu in človekovih 
pravicah: izvajanje okvira Združenih 
narodov za „varovanje, spoštovanje in 
pomoč“ in smernice Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) za večnacionalna podjetja. 
Družba lahko poleg tega upošteva 
nacionalne okvire, okvire EU ali
mednarodne okvire ter v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

Komisija najpozneje do 
31. decembra 2018 z delegiranimi akti v 
skladu s členom [49 nove direktive 
2013/34] sprejme merila za skupni 
evropski okvir za nefinančno poročanje in 
jih redno posodablja. Ta merila temeljijo 
na obstoječih nacionalnih, evropskih ali 
mednarodnih okvirih in vsebujejo ključne 
kazalnike uspešnosti pri zadevah, za 
katere je treba zagotoviti informacije.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri tem podatki o zaposlovanju 
vključujejo vsaj naslednje kazalnike:

Or. de

Predlog spremembe 49
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – podtočka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

število oseb, zaposlenih v okviru pogodb o 
delu,

Or. de

Predlog spremembe 50
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – podtočka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

stopnjo fluktuacije zaposlenih,

Or. de



PE521.487v01-00 20/37 AM\1005512SL.doc

SL

Predlog spremembe 51
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – podtočka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

operativno uspešnost pri delovnih 
razmerjih za polni, krajši in določen 
delovni čas,

Or. de

Predlog spremembe 52
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – podtočka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

stopnjo sindikalne organiziranosti, 
vključno z odstotnim deležem zaposlenih, 
ki imajo sklenjene kolektivne pogodbe,

Or. de

Predlog spremembe 53
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 3 – podtočka i d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

razmerje med osnovno plačo moških in 
osnovno plačo žensk.

Or. de

Predlog spremembe 54
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, 
analiza vključuje ključne finančne in, 
kadar je to ustrezno, nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za posamezno 
poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 55
Cornelis de Jong

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe in 
učinka na družbo, okolje in človekove 
pravice ter za preglednost in primerljivost 
pregleda, analiza vključuje ključne 
finančne in nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za posamezno 



PE521.487v01-00 22/37 AM\1005512SL.doc

SL

poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 56
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Kadar družba pripravlja celovito 
poročilo za isto poslovno leto na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz odstavka 1(b), je izvzeta iz 
obveznosti priprave izjave o nefinančnem 
poslovanju iz odstavka 1(b), kadar se tako 
poročilo vključi v letno poročilo.“

„4. Kadar družba pripravlja celovito 
poročilo za isto poslovno leto na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, to poročilo pa 
zajema informacije iz odstavka 1(b), je 
izvzeta iz obveznosti priprave izjave o 
nefinančnem poslovanju iz odstavka 1(b), 
kadar se tako poročilo vključi v letno 
poročilo, objavi skupaj z letnim poročilom 
ali se letno poročilo nanj sklicuje.“

Or. en

Obrazložitev

Družbe bi morale kljub pomenu nefinančnih informacij še naprej svobodno odločati o tem, 
kako in kje bodo to objavile. Družbe, ki že objavljajo ločena poročila, bi morale imeti to 
možnost še naprej.

Predlog spremembe 57
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 opis politike raznolikosti v upravnih, črtano
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poslovodnih in nadzornih organih družbe 
v zvezi z vidiki, kot so starost, spol, 
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

Or. en

Obrazložitev

Pravne zahteve v zvezi z razkritjem sestave upravnega odbora že obstajajo. Poleg tega 
predlagano stališče določa natančne parametre, za katere je videti, da določajo posebno 
obliko politike raznolikosti, namesto da bi samo določilo obvezno razkritje.

Predlog spremembe 58
Sirpa Pietikäinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol,
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi s spolom in drugimi vidiki, kot so 
starost, geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, ciljev in 
načinov izvajanja te politike raznolikosti 
ter rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

Or. en

Predlog spremembe 59
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Člen 1 a (novo)
Direktiva 2013/34/EU
Člen 18 – odstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Poročanje po posameznih državah

2a. Velika podjetja in subjekti javnega 
interesa v pojasnilih k računovodskim 
izkazom razkrijejo naslednje informacije 
za poslovno leto na konsolidirani podlagi, 
pri čemer informacije razvrstijo po 
državah članicah in tretjih državah, v 
katerih imajo družbe enoto:
(a) ime(na), naravo dejavnosti in 
geografsko lokacijo;
(b) promet;
(c) število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa;
(d) prodaje in nakupe;
(e) dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo;
(f) davek na dobiček ali izgubo;
(g) prejete javne subvencije.
(To bi moralo stati pred členom 1 te 
direktive)

Or. en

Predlog spremembe 60
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Konsolidirano letno poročilo vključuje 
pošten pregled razvoja in uspešnosti 

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

poslovanja družbe ter položaja podjetij in 
njihovih dobaviteljev, vključenih v 
konsolidacijo kot celoto, skupaj z opisom 
glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi 
se soočajo. Tveganja v tem okviru 
vključujejo finančne negotovosti ter 
neupoštevanje socialnih in okoljskih 
standardov.

Or. de

Predlog spremembe 61
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled je uravnotežena in celovita analiza 
razvoja in uspešnosti poslovanja podjetja 
ter položaja podjetij, vključenih v 
konsolidacijo kot celoto, skladno z 
velikostjo in zapletenostjo poslovanja.

Pregled je uravnotežena in celovita analiza 
razvoja in uspešnosti poslovanja podjetja 
ter položaja podjetij, vključenih v 
konsolidacijo kot celoto, skladno z 
velikostjo in zapletenostjo poslovanja. Pri 
pripravi pregleda za objavo sodelujejo 
sveti delavcev in upravni odbori. Preglede 
podjetij preveri neodvisna stran. Države 
članice kaznujejo neupoštevanje 
obveznosti razkritja informacij.

Or. de

Predlog spremembe 62
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled, kadar je to 
ustrezno, vključuje tudi izjavo o 
nefinančnem poslovanju z informacijami
zlasti o okoljskih in socialnih zadevah, 
zaposlenih, spoštovanju človekovih pravic 
ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji 
in podkupovanju, vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Pomen nefinančnega poročanja se med sektorji gospodarstva razlikuje. Medtem ko je lahko 
za nekatere družbe zelo pomembno in se je glede tega pojavil pritisk s strani trga, pa za druge 
morda sploh ni. Zato je treba odločitev, ali je tako poročanje, kot je predvideno v tej različici 
zahtev za poročanje, sploh smiselno, prepustiti družbam.

Predlog spremembe 63
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 250, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
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informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

informacijami o učinkih podjetniške 
dejavnosti na družbo ter vsaj o okoljskih 
in socialnih zadevah, enakem 
obravnavanju in zaposlovanju – vključno 
s socialnim dialogom, svobodo 
združevanja, spoštovanjem kolektivnih 
pogodb in zaščito sindikalnih pravic 
delavcev – ter o spoštovanju človekovih 
pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti 
korupciji in podkupovanju, vključno z:

Or. de

Predlog spremembe 64
Malcolm Harbour

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za podjetja, ki kotirajo na borzi in so
nadrejena podjetjem, ki se morajo vključiti 
v konsolidacijo in katerih povprečno 
skupno število zaposlenih v poslovnem letu 
je večje od 500, pri čemer je na dan bilance 
stanja njihova bilančna vsota večja od 
20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Or. en

Obrazložitev

Osnova tega osnutka direktive je zagotoviti, da zelo velika podjetja delničarjem, državljanom 
in davkoplačevalcem zagotovijo široko preglednost. Njihove dejavnosti in obseg teh 
dejavnosti so namreč taki, da je večja preglednost, ki bo zajemala več kot le finančne 
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informacije, v javnem interesu. Vendar pa bi bila zato, da se prepreči nalaganje pretiranih 
stroškov regulativnim organom, obvezna zahteva sorazmerna le, če bi bila omejena na velike 
družbe in družbe, ki kotirajo na borzi.

Predlog spremembe 65
Sirpa Pietikäinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 
je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 20 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, ob 
upoštevanju celotne dobavne verige 
podjetja, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 66
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

tveganji za podjetje in družbo na tem 
področju in načinom, kako podjetje 



AM\1005512SL.doc 29/37 PE521.487v01-00

SL

upravlja z navedenimi tveganji. Tveganja 
za podjetje v tem okviru vključujejo 
finančne negotovosti ter neupoštevanje 
socialnih in okoljskih standardov.

Or. de

Predlog spremembe 67
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba to 
ustrezno obrazloži.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali bodo uporabljale politike na področju družbene odgovornosti podjetij, je 
prepuščena družbam. V takem primeru bi lahko zaključili, da družba meni, da te politike niso 
pomembne za njene gospodarske dejavnosti in/ali da vlagatelji ne kažejo večjega interesa za 
te informacije. Ni jasno, zakaj bi potem morala družba to razlagati.

Predlog spremembe 68
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba to 

črtano
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ustrezno obrazloži.

Or. de

Predlog spremembe 69
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba to 
ustrezno obrazloži.

Kadar podjetje, vključeno v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvaja politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, to ustrezno 
obrazloži. Obrazložitev vsebuje oceno 
tveganja pri odločitvi, da se politike v zvezi 
s temi zadevami ne izvajajo.

Družbeni učinek dejavnosti družb 
vključuje učinke, ki nastanejo pri 
dejavnostih družbe, vključene v 
konsolidacijo, pa tudi pri dejavnostih 
drugih družb, ki so povezane z družbo 
poročevalko prek poslovnih odnosov, kot 
so pobude za skupna podjetja ter dobavne 
in podizvajalske verige.
Evropski parlament in Svet do konca leta 
2015 sprejmeta smernice za uporabo 
ukrepov te direktive v zvezi z izjavo o 
nefinančnem poslovanju in jih nato redno 
posodabljata. Te smernice temeljijo na 
vodilnih načelih o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira 
Združenih narodov za „varovanje, 
spoštovanje in pomoč“ in na smernicah 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja. Te smernice vsebujejo ključne 
kazalnike uspešnosti pri zadevah, za 
katere je treba zagotoviti informacije. 
Ključni kazalniki uspešnosti, pripravljeni 
za merjene učinka delovanja družbe v 
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zvezi z okoljskimi zadevami, zajemajo 
najmanj rabo zemljišč, porabo vode, 
emisije toplogrednih plinov ter uporabo 
materialov. Smernice vsebujejo splošne 
določbe, pa tudi določbe po sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 70
Jutta Steinruck

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V konsolidiranem letnem poročilu se lahko 
take informacije opirajo na smernice 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja in na kazalnike pobude za 
globalno poročanje.

Or. de

Predlog spremembe 71
Malcolm Harbour

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V konsolidiranem letnem poročilu se lahko 
take informacije zagotovijo na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, pri čemer se v tem 
primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.
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Evropska komisija za te okvire najpozneje 
24 mesecev po objavi te direktive sprejme 
nezavezujoče smernice o pomenu teh 
posameznih okvirov za posamezne vrste 
nefinančnega poročanja z namenom, da 
se poenostavijo primerjave v okviru 
nefinančnega poročanja na celotnem 
enotnem trgu.
Evropska komisija pripravi te smernice po 
posvetovanju z državami članicami, 
nacionalnimi regulativnimi organi, 
podjetji in organizacijami civilne družbe.

Or. en

Obrazložitev

Različni okviri, ki jih v ustrezni uvodni izjavi navaja Komisija kot modele, ki jim je treba 
slediti, bi lahko zmedli poslovni svet. Komisija bi morala z izdajo nezavezujočih smernic 
pomagati pojasniti, kaj so po njenem mnenju primerni okviri glede na vrsto informacij pri 
poročanju o nefinančnih informacijah. Če Komisija pripravi te smernice, bo poleg tega tudi 
lažje izvajati primerjave med družbami na enotnem trgu.

Predlog spremembe 72
Sirpa Pietikäinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Družba se pri zagotavljanju takih 
informacij opira najmanj na vodilna 
načela o podjetništvu in človekovih 
pravicah: izvajanje okvira Združenih 
narodov za „varovanje, spoštovanje in 
pomoč“ in smernice Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) za večnacionalna podjetja. 
Družba lahko poleg tega upošteva 
nacionalne okvire, okvire EU ali
mednarodne okvire ter v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.
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Komisija najpozneje do 
31. decembra 2018 z delegiranimi akti v 
skladu s členom [49 nove direktive 
2013/34] sprejme merila za skupni 
evropski okvir za nefinančno poročanje in 
jih redno posodablja. Ta merila temeljijo 
na obstoječih nacionalnih, evropskih ali 
mednarodnih okvirih in vsebujejo ključne 
kazalnike uspešnosti pri zadevah, za 
katere je treba zagotoviti informacije.

Or. en

Predlog spremembe 73
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri tem podatki o zaposlovanju 
vključujejo vsaj naslednje kazalnike:

Or. de

Predlog spremembe 74
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4 – podtočka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

število oseb, zaposlenih v okviru pogodb o 
delu,

Or. de
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Predlog spremembe 75
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4 – podtočka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

stopnjo fluktuacije zaposlenih,

Or. de

Predlog spremembe 76
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4 – podtočka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

operativno uspešnost pri delovnih 
razmerjih za polni, krajši in določen 
delovni čas,

Or. de

Predlog spremembe 77
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4 – podtočka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

stopnjo sindikalne organiziranosti, 
vključno z odstotnim deležem zaposlenih, 
ki imajo sklenjene kolektivne pogodbe,
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Or. de

Predlog spremembe 78
Jutta Steinruck

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 4 – podtočka i d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

razmerje med osnovno plačo moških in 
osnovno plačo žensk.

Or. de

Predlog spremembe 79
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 80
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – pododstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družb in 
učinka na družbo, okolje in človekove 
pravice ter za preglednost in primerljivost 
pregleda, analiza vključuje ključne 
finančne in nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za določeno 
poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 81
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka b
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Kadar nadrejeno podjetje pripravlja 
celovito poročilo za isto poslovno leto, v 
katerega je vključena celotna skupina 
konsolidiranih podjetij, na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz tretjega pododstavka 
odstavka 1, je izvzeto iz obveznosti 
priprave izjave o nefinančnem poslovanju 
iz tretjega pododstavka odstavka 1, kadar 
se tako celovito poročilo vključi v 
konsolidirano letno poročilo.

„4. Kadar nadrejeno podjetje pripravlja 
celovito poročilo za isto poslovno leto, v 
katerega je vključena celotna skupina 
konsolidiranih podjetij, na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, to poročilo pa
zajema informacije iz tretjega pododstavka 
odstavka 1, je izvzeto iz obveznosti 
priprave izjave o nefinančnem poslovanju 
iz tretjega pododstavka odstavka 1, kadar 
se tako celovito poročilo vključi v 
konsolidirano letno poročilo, objavi skupaj 
s konsolidiranim letnim poročilom ali se 
konsolidirano letno poročilo nanj sklicuje.

Or. en

Obrazložitev

Družbe bi morale kljub pomenu nefinančnih informacij še naprej svobodno odločati o tem, 
kako in kje bodo to objavile. Družbe, ki že objavljajo ločena poročila, bi morale imeti to 
možnost še naprej.
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Predlog spremembe 82
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Spremembe Direktive 2013/34/EU

Direktiva 2013/34/EU se spremeni:
(1) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 41a
Razkritje po posameznih državah za vse 
sektorje
1. Države članice od vseh družb zahtevajo, 
da letno javno razkrijejo naslednje 
informacije za poslovno leto na 
konsolidirani podlagi, pri čemer 
informacije razvrstijo po državah članicah 
in tretjih državah, v katerih imajo družbe 
enoto:
(a) ime(na), naravo dejavnosti in 
geografsko lokacijo;
(b) promet;
(c) število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa;
(d) dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo;
(e) davek na dobiček ali izgubo;
(f) prejete javne subvencije.
2. Informacije iz odstavka 1 se revidirajo v 
skladu z Direktivo 2006/43/ES ter objavijo 
– če je to mogoče – kot priloga k letnim in 
konsolidiranim računovodskim izkazom 
zadevnih družb, če je ustrezno.“

Or. en


