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Módosítás 13
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelvnek a nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelvnek a pénzügyi, nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 14
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
50. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
50. cikke (1) bekezdésére, valamint 153. 
cikke (2) bekezdésére,

Or. en
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Módosítás 15
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak érdekében, hogy az uniós 
polgárok megbízhassanak a 
vállalatokban, nagyobb átláthatóságra 
van szükség a nagyvállalatok 
tevékenysége kapcsán, különös tekintettel 
a cég nevére/neveire, tevékenysége 
jellegére és földrajzi helyére, árbevételére, 
alkalmazottainak számára a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak 
egyenértékén, nyereségére, megfizetett 
nyereségadójára és az általa kapott 
támogatásokra. Az ezekre vonatkozó 
kötelező jelentéstétel ezért fontos elemét 
képezi az érdekelt feleket és a társadalmat 
illető vállalati felelősségvállalásnak.

Or. en

Módosítás 16
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Léteznek olyan adatok, amelyek azt 
mutatják, hogy a nem pénzügyi 
információk közzététele javítja a 
vállalatok társadalmi, környezetvédelmi és 
emberi jogi politikáit és irányítási 
rendszereit, és ezáltal csökkenti a 
tevékenységeik által okozott negatív 
hatásokat. Az adatokból az is kiderül, 
hogy azok a vállalatok, amelyek 
megfelelően elemzik és közzéteszik a nem 
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pénzügyi információkat, növelik 
versenyképességüket, valamint 
költségmegtakarításokhoz jutnak hozzá, 
könnyebben hozzáférnek tőkéhez, jobb 
teljesítményt nyújtanak a pénzügyi 
piacokon, és javul a stabilitásuk.

Or. en

Módosítás 17
Patrizia Toia

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Valamennyi tagállam érdekelt 
feleinek megnyugtatása és annak 
érdekében, hogy megbizonyosodhassanak 
a vállalkozások jó hírnevéről, európai 
szinten össze kell hangolni a jelentéstételi 
eljárást.

Or. it

Módosítás 18
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információkat tartalmazó nem 

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell kötelezni, 
hogy üzleti jelentésükbe legalább a 
környezetvédelmi, a szociális, a nemekkel 
kapcsolatos és a foglalkoztatási kérdésekre 
– a szociális párbeszédet és a 
szakszervezetek jogainak tiszteletben 
tartását is ideértve –, valamint az emberi 
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pénzügyi beszámolót foglaljanak. E 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a politikák 
leírását, az eredményeket és az ezekkel 
kapcsolatos kockázatokat.

jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információkat 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót 
foglaljanak. E nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell a politikák leírását, az eredményeket, a 
jelentéstételi időszakban történt jelentős 
eseményeket és az ezekkel kapcsolatos 
kockázatokat.

Or. es

Módosítás 19
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 21
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nem pénzügyi információk 
közzétételét egy, a vállalat által elvégzett 
kockázatalapú átvilágítási eljárásra kell 
alapozni az aktuális és lehetséges káros 
hatások azonosítása, megelőzése és 
enyhítése érdekében, figyelembe véve a 
vállalkozás méretét, tevékenységének 
jellegét és kontextusát, valamint a negatív 
hatások kockázatának mértékét. Az 
átvilágítási eljárás elveit az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásai és az üzleti és emberi 
jogokra vonatkozó irányadó, a jogok 
védelmére, tiszteletben tartására és a 
jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszert végrehajtó ENSZ-alapelvek 
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tartalmazzák, amelyek betartására a 
Bizottság kötelezettséget vállalt.

Or. en

Módosítás 22
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A fokozódó hivatkozás a meglévő 
fenntarthatósági és jelentéstételi keretre, 
valamint új keretek feltűnése ösztönzi a 
fenntartható globális gazdaságra történő 
áttérést. Azonban a fenntarthatósággal 
kapcsolatos jelentéstételi politikák globális 
feltűnésével – beleértve a fejlődő 
országokat is – az ilyen keretek 
összehangolásának és harmonizálásának 
kezelése egyre nagyobb kihívást jelent, 
tekintettel az egymást átfedő, egymással 
konfliktusban levő, sőt egymással 
versenyző szabványokra.

Or. en

Módosítás 23
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 

(7) E nemzetközi jogi normák által 
biztosított jogoknak és értékeknek való 
megfelelésükkel kapcsolatos információk 
szolgáltatása során a vállalatoknak az 
üzleti és emberi jogokra vonatkozó 
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Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI)
támaszkodhatnak.

irányadó, a jogok védelmére, tiszteletben 
tartására és a jogorvoslatra vonatkozó 
ENSZ-keretrendszert végrehajtó ENSZ-
alapelveket és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásait 
kell alkalmazniuk, és támaszkodhatnak a
nemzeti keretekre, az uniós keretekre, 
például a környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerre (EMAS), és más
nemzetközi keretekre, például az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) Globális 
Megállapodásra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) is.

Or. en

Módosítás 24
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok az uniós keretekre, például a 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerre (EMAS), és a nemzetközi 
keretekre, például az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) Globális 
Megállapodásra, a „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 2011-es
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 
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Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak. Az uniós 
vállalkozásoknak azonban különösen a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra kell támaszkodniuk, 
hogy szavatolják a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikák 
összehasonlíthatóságát, és szilárd 
normákat határozzanak meg. Ezen 
irányelv hatálybalépése után öt évvel 
kötelező normákat kell meghatározni.

Or. de

Módosítás 25
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A társaságok emberi jogokra, a 
társadalomra és a környezetre gyakorolt 
hatásának megértéséhez szükséges 
mértékben az éves jelentéseknek 
tartalmazniuk kell kulcsfontosságú, nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatókat, 
amelyek lényegesek az adott üzleti 
tevékenység szempontjából. A 
környezetvédelem vonatkozásában a nem 
pénzügyi jellegű teljesítménymutatóknak 
tartalmazniuk kell például az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának, 
valamint az energia, az anyagok, a víz és a 
földterület használatának értékelését. Az 
értékelésnek tartalmaznia kell egy ezen 
erőforrások használatára vonatkozó 
becslést is a társaság ellátási lánca 
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vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 26
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A vállalatok által szolgáltatott nem 
pénzügyi információk konzisztenciájának 
és összehasonlíthatóságának fokozása 
érdekében a Bizottságnak harmonizált 
keretet kell kidolgoznia, amely 
tartalmazza a megfelelő kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat és az erőforrásokra 
vonatkozó mérések módszertanát, 
figyelembe véve a nemzetközi kereteket, 
különös tekintettel a nemzetközi jogi 
normák által biztosított jogok és értékek 
tiszteletben tartására vonatkozó vállalati 
felelősségvállalásra.

Or. en

Módosítás 27
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A tagállamok biztosítják, hogy 
megfelelő és hatékony eszközök álljanak 
rendelkezésre ahhoz, hogy a vállalatokat –
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban – a nem pénzügyi 
információk teljes körű, pontos és 
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hitelesen közzétételére kötelezzék.

Or. en

Módosítás 28
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A befektetők nem pénzügyi 
információkhoz való hozzáférése egy lépés 
azon célkitűzés felé az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósítása ütemtervének 
keretében, amely arra irányul, hogy 2020-
ra működjenek azok a piaci és szakpolitikai 
ösztönzők, amelyek díjazzák a 
hatékonyságot növelő befektetéseket.

(9) A befektetők nem pénzügyi 
információkhoz való hozzáférése egy lépés 
azon célkitűzés felé az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósítása ütemtervének 
keretében, amely arra irányul, hogy 2020-
ra működjenek azok a piaci és szakpolitikai 
ösztönzők, amelyek díjazzák a 
hatékonyságot növelő befektetéseket. A 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
területén hozandó jövőbeni intézkedéseket 
a teljes – a nyersanyagoktól a 
kereskedelmen át az újrahasznosításig 
tartó – értéklánc összefüggésében kell 
mérlegelni.

Or. de

Módosítás 29
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 
csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 250 főt, és 
amelyek 17,5 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 35 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

A nagyvállalat meghatározását a 4. számviteli irányelvben szereplő meghatározással 
összhangban kell értelmezni, mely szerint egy vállalkozás akkor nagy, ha alkalmazottainak 
átlagos száma meghaladja a 250-et, vagy mérlegfőösszege nagyobb 17,5 millió eurónál, 
illetve nettó árbevétele több mint 35 millió euró.

Módosítás 30
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 31
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással,
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak a nemi és például az 
életkorral, földrajzi sokszínűséggel, 
fogyatékkal, tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos egyéb szempontok 
tekintetében történő nyilvánosságra 
hozatalának kötelezettsége csak a tőzsdén 
jegyzett nagyvállalatokra vonatkozzon. 
Ezért célszerű, hogy azokat a kis- és
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. es

Módosítás 32
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
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vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, a sajátos igényekkel, földrajzi 
származással, tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos szempontok 
tekintetében történő nyilvánosságra 
hozatalának kötelezettsége csak a tőzsdén 
jegyzett nagyvállalatokra vonatkozzon. 
Ezért célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. el

Módosítás 33
Francisco Sosa Wagner

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
fogyatékossággal, tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos szempontok 
tekintetében történő nyilvánosságra 
hozatalának kötelezettsége csak a tőzsdén 
jegyzett nagyvállalatokra vonatkozzon. 
Ezért célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
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ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. es

Indokolás

A fogyatékosság – többek között az életkor, a nem és a földrajzi származás mellett – egyike a 
hátrányos megkülönböztetés azon okainak, amelyekre a megkülönböztetés elleni uniós 
jogszabályok vonatkoznak, és amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke is 
elismer., Ezenfelül az Európai fogyatékosságügyi stratégia is felhív a fogyatékosság 
valamennyi uniós szakpolitikába való beépítésére, amely a fogyatékosságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos állami és vállalati tevékenységek közé való 
felvételét is jelenti.

Módosítás 34
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
fogyatékossággal, tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos szempontok 
tekintetében történő nyilvánosságra 
hozatalának kötelezettsége csak a tőzsdén 
jegyzett nagyvállalatokra vonatkozzon. 
Ezért célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
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közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a. 
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 
rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. en

Módosítás 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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amelyekkel a társaság szembesül. 

Or. el

Indokolás

Nyelvi módosítás – csak a görög változatot érinti.

Módosítás 37
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az áttekintésnek a társaság üzletmenetének 
fejlődéséről és teljesítményéről, illetve 
helyzetéről kiegyensúlyozott és átfogó, az 
üzleti tevékenység kiterjedtségével és 
összetettségével összhangban álló elemzést 
kell nyújtania. Ezért a jelentéstételi 
kötelezettségnek a lehető legnagyobb 
mértékben az OECD által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
2011-es iránymutatásokhoz kell 
igazodnia.

Or. de

Módosítás 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az áttekintésnek a társaság üzletmenetének 
fejlődéséről és teljesítményéről, illetve 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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helyzetéről kiegyensúlyozott és átfogó, az 
üzleti tevékenység kiterjedtségével és 
összetettségével összhangban álló elemzést 
kell nyújtania.

Or. el

Indokolás

Nyelvi módosítás – csak a görög változatot érinti.

Módosítás 39
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja a 250 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia a vállalati tevékenység 
társadalomra gyakorolt hatásával 
kapcsolatban legalább a környezetvédelmi, 
a szociális, a nemi és a foglalkoztatási 
kérdésekre – ideértve a szociális párbeszéd 
és a szakszervezet jogai tiszteletben 
tartásának kérdését –, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. es
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Módosítás 40
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre 
(többek között a szakszervezeti 
szabadságra, a kollektív szerződésekre és 
a munkavállalói képviseletre vonatkozó 
adatok), az emberi jogok tiszteletben 
tartására, a korrupció elleni küzdelemre és 
a megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. de

Módosítás 41
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
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meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

meghaladja a 250 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 17,5 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
35 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, a vállalat teljes ellátási 
láncát figyelembe véve, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 42
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek adott 
esetben magában kell foglalnia a 
különösen a környezetvédelmi, a szociális 
és a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. en
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Indokolás

A nem pénzügyi beszámolás jelentősége ipari ágazatonként változó. Míg egyes vállalatok 
számára rendkívül lényeges lehet, és e tekintetben piaci nyomás is kialakult, más vállalatok 
számára nem feltétlenül lényeges. Ebből adódóan a vállalatokra kell bízni annak eldöntését, 
hogy van-e értelme az ilyenfajta beszámolásnak, ahogyan azt a beszámolási követelmények 
jelenlegi változata előírja.

Módosítás 43
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció és az adócsalás elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. fr

Indokolás

Az egyik G20-célkitűzéssel összhangban javasoljuk az adócsalás kiküszöbölését elősegítő nem 
pénzügyi információk közzétételére vonatkozó kötelezettség beillesztését.

Módosítás 44
Ioannis A. Tsoukalas
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a mérlegfordulónapjukon 
meghaladja a 20 millió EUR-t vagy 
amelyek nettó árbevétele meghaladja a 
40 millió EUR-t, az áttekintésnek magában 
kell foglalnia legalább a környezetvédelmi, 
a szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. el

Indokolás

Nyelvi módosítás – csak a görög változatot érinti.

Módosítás 45
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a jelentéstételi időszakban az e 
kérdésekkel kapcsolatban történt jelentős 
események;

Or. es



PE521.693v01-00 24/60 AM\1006654HU.doc

HU

Indokolás

A nem pénzügyi jelentésnek a meghatározott kérdésekkel kapcsolatos bármely jelentős 
eseményre vonatkozó információt tartalmaznia kell, mivel ez az információ szükséges ahhoz, 
hogy a fogyasztók és a befektetők világos és átfogó képet kapjanak a vállalati tevékenység 
hatásáról.

Módosítás 46
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó
kérdésekkel kapcsolatos kockázatok, 
amelyek esetleg komoly káros társadalmi, 
környezeti és emberi jogi hatásokkal 
járhatnak vagy jártak; valamint e 
kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja.

Or. en

Módosítás 47
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a szöveg megfeleljen a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
új definíciójának.

Módosítás 48
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Indokolás

Az érdekelt felek kockázatai vállalkozásonként eltérőek. Szabványosított, objektív kritériumok 
nélkül, a súlyosság alapján nem állapítható meg a kockázatok mértéke.

Módosítás 49
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az erőforrások használatának 
elemzése, beleértve legalább a 
földhasználatot, a vízhasználatot, az 
üvegházhatású gázok kibocsátását, az 
energiafelhasználást és az 
anyaghasználatot;

Or. en
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Módosítás 50
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalatokra bízzák a döntést, hogy folytatnak-e valamilyen vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikát. Ebben az esetben megállapítható, hogy a vállalat 
ezeket a politikákat nem tartja lényegesnek gazdasági tevékenységei szempontjából, és/vagy a 
befektetők nem mutatnak jelentős érdeklődést ezen információk iránt. Nem világos, hogy 
akkor miért kell a vállalatnak ezzel kapcsolatban magyarázatot adnia.

Módosítás 51
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára. A magyarázatnak 
kockázatértékelést kell tartalmaznia arra 
a döntésre vonatkozóan, hogy a vállalat 
nem folytat ilyen politikát.
A vállalati tevékenység társadalomra
gyakorolt hatása magában foglalja a 
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jelentéstevő vállalat tevékenysége által 
kiváltott hatásokat, és a jelentéstevő 
vállalattal üzleti kapcsolatban lévő, 
például a közös vállalkozásra irányuló 
kezdeményezésekben részt vevő, a 
beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.

Or. es

Indokolás

Ahogyan az Európai Parlamentnek a vállalati felelősségvállalásról szóló jelentéseiben is 
szerepel, fontos, hogy a nem pénzügyi információk az alvállalkozói és a beszállítói láncra is 
kiterjedjenek. Az is szükséges továbbá, hogy a befektetőket és a fogyasztókat tájékoztassák a 
vállalat által arra vonatkozóan elvégzett kockázatelemzésről, hogy a vállalat a nem pénzügyi 
információk kérdésével kapcsolatban nem rendelkezik vállalati politikával.

Módosítás 52
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az említettekre vonatkozóan az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó és kevesebb 
mint 500 főt foglalkoztató vállalat nem 
rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

Or. en

Indokolás

A „betart vagy indokol” megközelítésnek csak a 250 és 500 fő közötti alkalmazotti létszámmal 
rendelkező vállalatokra kell vonatkoznia. 500 alkalmazott felett az információk közzétételére 
vonatkozó, ezen irányelvben előírt követelménynek kötelezőnek kell lennie.
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Módosítás 53
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatnak figyelembe kell vennie a 
nemzetközi jogi normák által biztosított 
jogok és értékek tiszteletben tartásával 
kapcsolatos felelősségét. Ennek érdekében 
a vállalat a vállalatoknak az üzleti és 
emberi jogokra vonatkozó irányadó, a 
jogok védelmére, tiszteletben tartására és 
a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszert végrehajtó ENSZ-
alapelveket és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásait 
alkalmazza. Ezenfelül a vállalat a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre is
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott. Az információszolgáltatás 
nem sértheti ezen irányelv vagy más uniós 
jogszabályok vagy iránymutatások olyan 
előírásait, amelyek részletesebb 
szabályokat határoznak meg a vállalatok 
nem pénzügyi jellegű adatszolgáltatására 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 54
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nem pénzügyi beszámolóval 
kapcsolatban az ezen irányelvben foglalt 
rendelkezések alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokra támaszkodik, az azok 
elfogadásától számított egy év elteltével 
kezdődően. Ezt megelőzően a vállalatok 
legalább az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre 
és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodnak. A 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Or. es

Módosítás 55
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének és 
társadalomra gyakorolt hatásának
megértéséhez, valamint az áttekintés 
átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosításához
szükséges mértékben az elemzésnek 
tartalmaznia kell a pénzügyi és azon 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
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az adott üzleti tevékenység szempontjából. 
Az elemzésnek tartalmaznia kell az 
Európai Bizottság által kidolgozott 
iránymutatásokban meghatározott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, az 
azok elfogadását követő egy év elteltével 
kezdődően.

Or. es

Indokolás

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók a különböző vállalatok által szolgáltatott információk 
megfelelő szintű összehasonlíthatóságának biztosítása szempontjából kiemelkedő 
jelentőségűek.

Módosítás 56
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének, 
valamint az emberi jogi, szociális és 
környezetvédelmi hatásoknak a
megértéséhez szükséges mértékben az 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi és 
azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 57
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A Bizottság a 46. cikkben foglalt 
követelmények végrehajtása céljából az 
(új) 53a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben meghatározza a 
releváns minimális mutatók jegyzékét, 
amelyek legalább a következő 
információkra vonatkoznak:
– társadalmi: a foglalkoztatásra, a 
kollektív megállapodásokra, a fizetési 
struktúrára, az egészségvédelemre és 
biztonságra, az oktatásra és képzésre 
vonatkozó adatok, nemek és régiók szerint 
bontva;
– környezeti: az erőforrások használatára 
vonatkozó adatok, beleértve legalább a 
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földhasználatot, a vízhasználatot, az 
üvegházhatású gázok kibocsátását, az 
energiafelhasználást és az 
anyaghasználatot;
– emberi jogi: az emberi jogokkal 
kapcsolatban benyújtott panaszok 
számára és a hozott intézkedésekre 
vonatkozó adatok a vállalat, a szállítók és 
más üzleti partnerek tekintetében.
A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
irányelv elfogadásától számított 18 
hónapon belül fogadják el.

Or. en

Módosítás 59
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A Bizottság létrehoz egy nem pénzügyi 
információk közzétételére vonatkozó 
iránymutatásokkal foglalkozó bizottságot, 
amely támogatja a nem pénzügyi 
jelentéstételi követelmények végrehajtását, 
és kiegyensúlyozott és nyílt módon 
bevonja az érintetteket a nemzetközi 
szabványok és nem pénzügyi 
teljesítménymutatók használatára 
vonatkozó módszertani iránymutatások 
kidolgozásába, a 46. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 60
Bernd Lange
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Azon európai vállalkozásoknak, 
amelyek harmadik országban folytatnak 
tevékenységet, a szociális, 
környezetvédelmi és a foglalkoztatási 
kérdésekkel, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
jelentéstételi kötelezettség keretében a 
harmadik országban folytatott 
tevékenységeiket is ismertetniük kell.”

Or. de

Módosítás 61
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A nem pénzügyi információk fontossága ellenére a vállalatok számára továbbra is biztosítani 
kell a döntési szabadságot arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan és hol teszik közzé. Azoknak 
a vállalatoknak, amelyek már külön jelentéseket tesznek közzé, lehetővé kell tenni, hogy a 
továbbiakban is ezt a gyakorlatot kövessék.

Módosítás 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. el

Indokolás

Nyelvi módosítás – csak a görög változatot érinti.

Módosítás 63
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5) A leányvállalatnak minősülő vállalat 
mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kötelezettségek alól, ha a vállalat és 
leányvállalatai össze vannak vonva 
valamely más vállalat pénzügyi 
beszámolóiban és üzleti jelentésében, és a 
konszolidált éves üzleti jelentés a 
83/349/EGK irányelv 36. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban készül el.”

törölve

Or. en

Módosítás 64
Ioannis A. Tsoukalas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5) A leányvállalatnak minősülő vállalat 
mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kötelezettségek alól, ha a vállalat és 
leányvállalatai össze vannak vonva 
valamely más vállalat pénzügyi 
beszámolóiban és üzleti jelentésében, és a 
konszolidált éves üzleti jelentés a 
83/349/EGK irányelv 36. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban készül el.”

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. el

Indokolás

Nyelvi módosítás – csak a görög változatot érinti.

Módosítás 65
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
46a cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Már léteznek olyan jogszabályi követelmények, amelyek az igazgatóság összetételének 
nyilvánosságra hozatalára vonatkoznak. Továbbá, a javaslat pontos paramétereket határoz 
meg, amelyek láthatóan a sokszínűséggel kapcsolatos politika meghatározott formáját írják 
elő, a közzététel puszta kötelezővé tétele helyett.

Módosítás 66
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi,
földrajzi származási, a tanulmányi és 

g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között a nemmel, valamint 
más szempontokkal, köztük az életkorral, 
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szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.

földrajzi származással, a 
fogyatékossággal, a tanulmányi és szakmai 
háttérrel kapcsolatos szempontokra 
tekintettel, e sokszínűséggel kapcsolatos 
politika céljainak, megvalósítási módjának 
és a jelentéstételi időszakban elért 
eredményeknek a leírása.

Or. es

Módosítás 67
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Indokolás

A fogyatékosság – többek között az életkor, a nem és földrajzi származás mellett – egyike a 
hátrányos megkülönböztetés azon okainak, amelyekre a megkülönböztetés elleni uniós 
jogszabályok vonatkoznak, és amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke is 
elismer. Ezenfelül az Európai fogyatékosságügyi stratégia is felhív a fogyatékosság 
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valamennyi uniós szakpolitikába való beépítésére, amely a fogyatékosságnak a vállalati 
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos állami és vállalati tevékenységek közé való 
felvételét is jelenti.

Módosítás 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. el

Módosítás 69
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 

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

földrajzi származási, a fogyatékossággal, a 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontokra tekintettel, e 
sokszínűséggel kapcsolatos politika 
céljainak, megvalósítási módjának és a 
jelentéstételi időszakban elért 
eredményeknek a leírása. Ha a vállalat nem 
rendelkezik ilyen politikával, a 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az annak 
hiányára vonatkozó egyértelmű és indokolt 
magyarázatot.”

Or. en

Módosítás 70
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
78/660/EGK irányelv
53a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony és megfelelő mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre annak 
biztosítására, hogy a nem pénzügyi 
információkat a vállalatok megfelelően, 
ezen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban közzéteszik.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony nemzeti eljárások álljanak 
rendelkezésre az ezen irányelvben foglalt 
kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és ezen eljárásokat 
bármely jogos érdekkel rendelkező 
természetes és jogi személy – az ezen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
tiszteletben tartásának biztosítása céljából 
– igénybe vehesse.

Or. es



PE521.693v01-00 40/60 AM\1006654HU.doc

HU

Indokolás

A tagállamoknak konkrét mechanizmusokkal kell rendelkezniük az irányelv megfelelő 
végrehajtására és betartatására. A tagállamok jelentősen eltérő helyzetének figyelembe vétele 
érdekében e mechanizmusok működése tekintetében biztosítani kell a tagállamok számára a 
rugalmasságot.

Módosítás 71
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
78/660/EGK irányelv
53a a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A rendelet a következő 53aa. cikkel 
egészül ki:

„53aa. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2) A Bizottság a 46. cikk ca) pontjában 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása négy éves időtartamra 
szól ... -tól/-től* kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb hat hónappal a 
négyéves időtartam vége előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időszak vége 
előtt három hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 46. cikk ca) 
pontjában említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 



AM\1006654HU.doc 41/60 PE521.693v01-00

HU

megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
meghatározott későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 46. cikk ca) pontja értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.”

Or. en

Módosítás 72
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
2013/34/EU irányelv
48 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2013/34/EU irányelv módosítása
A szöveg a következő 48a. cikkel egészül 
ki:
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„48a. cikk
További országonkénti közzététel 
valamennyi ágazatban
(1) A tagállamok előírják, hogy minden 
vállalkozás összevont alapon évente 
nyilvánosságra hozza az üzleti évre 
vonatkozó alábbi információkat, azon 
tagállamok és harmadik országok szerinti 
bontásban, ahol székhellyel rendelkezik:
a) név/nevek, a tevékenység jellege és 
földrajzi elhelyezkedés;
b) árbevétel;
c) az alkalmazottak száma teljes 
munkaidős egyenértékben kifejezve;
d) adózás előtti eredmény;
e) eredményt terhelő adó;
f) kapott állami támogatások.
(2) Az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettség nem 
vonatkozik azokra a tagállami törvények 
hatálya alá tartozó vállalkozásokra, 
amelyek anyavállalkozása egy tagállami 
törvény hatálya alá tartozik, és rájuk 
vonatkozó információ szerepelt az 
anyavállalkozás által az e cikk (1) 
bekezdésének megfelelően közzétett 
információk között.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
információkat a 2006/43/EK irányelvben 
foglaltakkal összhangban ellenőrizni kell, 
és – amennyiben lehetséges – az érintett 
vállalkozások éves pénzügyi 
kimutatásának vagy – adott esetben –
konszolidált pénzügyi kimutatásának 
mellékleteként közzé kell tenni.”

Or. en

Módosítás 73
Silvia-Adriana Ţicău
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 74
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az áttekintésnek a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott, az üzleti tevékenység 
kiterjedtségével és összetettségével 
összhangban álló elemzést kell nyújtania.

Az áttekintésnek a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott, az üzleti tevékenység 
kiterjedtségével és összetettségével 
összhangban álló elemzést kell nyújtania. 
A jelentéstételi kötelezettségnek a lehető 
legnagyobb mértékben az OECD által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
2011-es iránymutatásokhoz kell 
igazodnia.

Or. de

Módosítás 75
Josefa Andrés Barea
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja a 250
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia a 
vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatásával kapcsolatban legalább 
a környezetvédelmi, a szociális, a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos és a 
foglalkoztatási kérdésekre – ideértve a 
szociális párbeszéd és a szakszervezet 
jogainak tiszteletben tartása kérdését –, az 
emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. es

Indokolás

Lényeges annak biztosítása, hogy ezen irányelv rendelkezései összhangban álljanak a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás új definíciójával, és hogy a küszöbértékek 
megegyezzenek a számviteli irányelvekben meghatározott küszöbértékekkel.

Módosítás 76
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is,
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja a 250 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
17,5 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 35 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
figyelembe véve a vállalat teljes ellátási 
láncát, amely a következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 77
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre (többek között 
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jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

a szakszervezeti szabadságra, a kollektív 
szerződésekre és a munkavállalói 
képviseletre vonatkozó adatok), az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

Or. de

Módosítás 78
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek adott esetben magában 
kell foglalnia különösen a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi jogok 
tiszteletben tartására, a korrupció elleni 
küzdelemre és a megvesztegetés kérdéseire 
vonatkozó információt tartalmazó nem 
pénzügyi beszámolót is, amely a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi beszámolás jelentősége ipari ágazatonként változó. Míg egyes vállalatok 
számára rendkívül lényeges lehet, és e tekintetben piaci nyomás is kialakult, más vállalatok 
számára nem feltétlenül lényeges. Ebből adódóan a vállalatokra kell bízni annak eldöntését, 
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hogy van-e értelme az ilyenfajta beszámolásnak, ahogyan azt a beszámolási követelmények 
jelenlegi változata előírja.

Módosítás 79
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
78/660/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza:

A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 
20 millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció és 
az adócsalás elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdéseire vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:

Or. fr

Módosítás 80
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a jelentéstételi időszakban az e 
kérdésekkel kapcsolatban történt jelentős 
események;
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Or. es

Indokolás

A nem pénzügyi jelentésnek a meghatározott területekkel kapcsolatos bármely jelentős 
eseményre vonatkozó információt tartalmaznia kell, mivel ez az információ szükséges ahhoz, 
hogy a fogyasztók és a befektetők világos és átfogó képet kapjanak a vállalati tevékenység 
hatásáról.

Módosítás 81
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó
kérdésekkel kapcsolatos kockázatok, 
amelyek esetleg komoly káros társadalmi, 
környezeti és emberi jogi hatásokkal 
járhatnak vagy jártak; valamint e 
kockázatok vállalat általi kezelésének 
módja.

Or. en

Módosítás 82
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iii. az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatok a vállalat és a társadalom 
szempontjából, és e kockázatok vállalat 
általi kezelésének módja.
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Or. es

Indokolás

A javasolt módosítás célja, hogy a szöveg megfeleljen a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
új definíciójának.

Módosítás 83
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az erőforrások használatának 
elemzése, beleértve legalább a 
földhasználatot, a vízhasználatot, az 
üvegházhatású gázok kibocsátását és az 
anyaghasználatot;

Or. en

Módosítás 84
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A vállalatokra bízzák a döntést, hogy követnek-e valamilyen vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó politikát. Ebben az esetben megállapítható, hogy a vállalat 
ezeket a politikákat nem tartja lényegesnek gazdasági tevékenységei szempontjából és/vagy a 
befektetők nem mutatnak jelentős érdeklődést ezen információk iránt. Nem világos, hogy 
akkor miért kell a vállalatnak ezzel kapcsolatban magyarázatot adnia.

Módosítás 85
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a konszolidálásba bevont vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések 
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, magyarázatot kell adni annak 
hiányára. A magyarázatnak 
kockázatértékelést kell tartalmaznia arra 
a döntésre vonatkozóan, hogy a vállalat 
nem folytat ilyen politikát.
A vállalati tevékenység társadalomra 
gyakorolt hatása magában foglalja a 
konszolidálásba bevont vállalat 
tevékenysége által kiváltott hatásokat, és a 
jelentéstevő vállalattal üzleti kapcsolatban 
lévő, például a közös vállalkozásra 
irányuló kezdeményezésekben részt vevő, 
a beszállítói vagy az alvállalkozói lánchoz 
tartozó vállalatok tevékenysége által 
kiváltott hatásokat is.

Or. es

Indokolás

Ahogyan az Európai Parlamentnek a vállalati felelősségvállalásról szóló jelentéseiben is 
szerepel, fontos, hogy a nem pénzügyi információk az alvállalkozói és a beszállítói láncra is 
kiterjedjenek. Az is szükséges továbbá, hogy a befektetőket és a fogyasztókat tájékoztassák a 
vállalat által arra vonatkozóan elvégzett kockázatelemzésről, hogy a vállalat a nem pénzügyi 
információk kérdésével kapcsolatban nem rendelkezik vállalati politikával
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Módosítás 86
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a konszolidálásba bevont, 500-nál 
kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások 
egészében nem rendelkeznek e kérdések 
közül egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, a vállalatnak magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.

Or. en

Módosítás 87
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves jelentés a nem pénzügyi 
beszámolóval kapcsolatban az ezen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
alkalmazására vonatkozó 
iránymutatásokra támaszkodik, az azok 
elfogadásától számított egy év elteltével 
kezdődően. Ezt megelőzően a vállalatok 
legalább az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének „Védelem, tisztelet, 
jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-keretet 
végrehajtó, az üzleti vállalkozások emberi 
jogi felelősségére irányadó ENSZ-elvekre 
és a Gazdasági Együttműködési és 
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Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra támaszkodnak. 
Ezenfelül a konszolidált éves üzleti
jelentés a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre is támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölni, hogy 
mely keretekre támaszkodott.

Or. es

Módosítás 88
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatnak figyelembe kell vennie a 
nemzetközi jogi normák által biztosított 
jogok és értékek tiszteletben tartásával 
kapcsolatos felelősségét. Ennek érdekében 
a vállalkozás a vállalatoknak az üzleti és 
emberi jogokra vonatkozó irányadó, a 
jogok védelmére, tiszteletben tartására és 
a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszert végrehajtó ENSZ-
alapelveket és az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásait 
alkalmazza. Ezenfelül a vállalat a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre is
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott. Az információszolgáltatás 
nem sértheti ezen irányelv vagy más uniós 
jogszabályok vagy iránymutatások olyan 
előírásait, amelyek részletesebb 
szabályokat határoznak meg a társaságok 
nem pénzügyi jellegű adatszolgáltatására 
vonatkozóan.
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Or. en

Módosítás 89
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az elemzés az adott üzleti tevékenység 
szempontjából lényeges pénzügyi és nem 
pénzügyi jellegű, kulcsfontosságú 
teljesítménymutatókat egyaránt magában 
foglal. Ezen irányelv alkalmazásában a 
Bizottság az (új) 53. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben meghatározza a 
releváns minimális mutatókat, amelyek 
legalább a következő információkra 
vonatkoznak:
– társadalmi: a foglalkoztatásra, a 
kollektív megállapodásokra, a fizetési 
struktúrára, az egészségvédelemre és 
biztonságra, az oktatásra és képzésre 
vonatkozó adatok, nemek és régiók szerint 
bontva;
– környezeti: az erőforrások használatára 
vonatkozó adatok, beleértve legalább a 
földhasználatot, a vízhasználatot, az 
üvegházhatású gázok kibocsátását, az 
energiafelhasználást és az 
anyaghasználatot;
– emberi jogi: az emberi jogokkal 
kapcsolatban benyújtott panaszok 
számára és a hozott intézkedésekre 
vonatkozó adatok a vállalat, a szállítók és 
más üzleti partnerek tekintetében;

Or. en
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Módosítás 90
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A társaságok fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének és 
társadalomra gyakorolt hatásának
megértéséhez, valamint az áttekintés 
átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának biztosításához
szükséges mértékben az elemzésnek 
tartalmaznia kell a pénzügyi és azon 
kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek lényegesek 
az adott üzleti tevékenység szempontjából. 
Az elemzésnek tartalmaznia kell az 
Európai Bizottság által kidolgozott 
iránymutatásokban meghatározott 
kulcsfontosságú teljesítménymutatókat, az 
azok elfogadását követő egy év elteltével 
kezdődően.

Or. es

Indokolás

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók a különböző vállalatok által szolgáltatott információk 
megfelelő szintű összehasonlíthatóságának biztosítása szempontjából kiemelkedő 
jelentőségűek.

Módosítás 91
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 92
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – a pont
83/349/EGK irányelv
36 cikk – 1 bekezdés – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azoknak az európai vállalkozásoknak, 
amelyek harmadik országban folytatnak 
tevékenységet, a szociális, 
környezetvédelmi és a foglalkoztatási 
kérdésekkel, valamint az emberi jogok 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
jelentéstételi kötelezettség keretében a 
harmadik országban folytatott 
tevékenységeiket is ismertetniük kell.”

Or. de

Módosítás 93
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nem pénzügyi információk fontossága ellenére a vállalatok számára továbbra is biztosítani 
kell a döntési szabadságot arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan és hol teszik közzé. Azoknak 
a vállalatoknak, amelyek már külön jelentéseket tesznek közzé, lehetővé kell tenni, hogy a 
továbbiakban is ezt a gyakorlatot kövessék.

Módosítás 94
Josefa Andrés Barea

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont – b pont
83/394/EGK irányelv
36 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy hatékony és megfelelő 
mechanizmusok álljanak rendelkezésre 
annak biztosítására, hogy a nem pénzügyi 
információkat a vállalatok megfelelően, 
jelen irányelv rendelkezéseivel 
összhangban közzéteszik.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
hatékony nemzeti eljárások álljanak 
rendelkezésre az ezen irányelvben foglalt 
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kötelezettségek betartásának 
kikényszerítésére, és hogy ezen eljárásokat 
bármely jogos érdekkel rendelkező 
természetes és jogi személy – a jelen 
irányelvben foglalt rendelkezések 
tiszteletben tartásának biztosítása céljából 
– igénybe vehesse.

Or. es

Indokolás

A „zöldre festés” és a félrevezető információk kockázatának elkerülése érdekében a 
tagállamoknak konkrét mechanizmusokkal kell rendelkezniük az irányelv megfelelő 
végrehajtására és betartatására. A tagállamok jelentősen eltérő helyzetének figyelembe vétele 
érdekében e mechanizmusok működése tekintetében biztosítani kell a tagállamok számára a 
rugalmasságot.

Módosítás 95
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)
83/349/EGK irányelv
53a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A rendelet a következő 53a. cikkel 
egészül ki:
„53a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2) A Bizottság a 36. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
négy éves időtartamra szól ... -tól/-től* 
kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb 
hat hónappal a négyéves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
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időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időszak vége előtt három hónappal –
kifogást emel a meghosszabbítás ellen.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 36. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követő napon vagy a 
határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 36. cikk értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő három 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam három 
hónappal meghosszabbodik.”

Or. en

Módosítás 96
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
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2002/14/EK irányelv
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A 2002/14/EK irányelv módosításai

A 4. cikk a következőképpen módosul:
(1) A (2) bekezdés a következő d) ponttal 
egészül ki:
„d) adott esetben a 78/660/EGK 
irányelvben, illetve a 83/349/EGK 
irányelvben említett éves beszámolóban 
vagy konszolidált éves beszámolóban 
foglalt nem pénzügyi és sokszínűséggel 
kapcsolatos információkra vonatkozó 
tájékoztatás és konzultáció.”

Or. en

Módosítás 97
Philippe Lamberts
az Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb [ezen irányelv 
elfogadása után három évvel] 
felülvizsgálja a 78/660/EGK irányelv 46. 
cikkében és a 83/349/EGK irányelv 36. 
cikkében foglalt rendelkezéseket, és –
adott esetben jogalkotási javaslatok 
kíséretében – jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
következőkről:
– a gyakorlatban közzétett nem pénzügyi 
információk, beleértve az ellátási lánc 
lefedettségét, hogy ez hatékony-e és hogy 
biztosítottak-e a megfelelő útmutatások és 
módszerek;
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– a nem pénzügyi jelentéstétellel 
kapcsolatos előrelépések világszerte;
– a jogok védelmére, tiszteletben tartására 
és a jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszer és alapelvei, valamint az
OECD multinacionális vállalatokra 
vonatkozó iránymutatásainak 
végrehajtása;
– a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal elfogadott mutatók 
használata;
– a rendelkezéseknek a 250–499 főt 
foglalkoztató vállalatok tekintetében 
történő kötelezővé tételére vonatkozó 
értékelés;
– a meglévő ellenőrzési és végrehajtási 
mechanizmusok hatékonysága.

Or. en


