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Amendement 13
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad 
met betrekking tot de bekendmaking van 
niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen

tot wijziging van de Richtlijnen 
78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad 
met betrekking tot de bekendmaking van 
financiële en niet-financiële informatie, en 
informatie inzake diversiteit door bepaalde 
grote ondernemingen en groepen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 14
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
50, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
50, lid 1 en artikel 153, lid 2,

Or. en

Amendement 15
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Een grotere transparantie ten 
aanzien van de activiteiten van grote 
ondernemingen, en met name ten aanzien 
van de na(a)m(en) van de onderdelen, de 
soort activiteiten en de geografische 
locatie, de omzet, het aantal werknemers 
in voltijdequivalenten, geboekte winsten, 
en betaalde belasting over winst en 
ontvangen subsidies, is van essentieel 
belang om te zorgen voor vertrouwen van 
EU-burgers in ondernemingen. 
Verplichte rapportage op dit gebied kan 
daarom als een belangrijk element van de 
verantwoordelijkheid van ondernemingen 
voor hun aandeelhouders en de 
maatschappij worden beschouwd.

Or. en

Amendement 16
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Er is aangetoond dat de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie het sociale, milieu- en 
mensenrechtenbeleid en de 
bestuurssystemen van ondernemingen 
verbetert, en de negatieve effecten van 
hun activiteiten reduceert. Er is ook 
aangetoond dat ondernemingen die niet-
financiële informatie naar behoren 
analyseren en bekendmaken, hun 
concurrentievermogen versterken en 
profiteren van kostenbesparingen, 
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eenvoudigere toegang tot kapitaal, 
verbeterde prestaties op de financiële 
markten en een grotere stabiliteit.

Or. en

Amendement 17
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het is noodzakelijk de 
rapportageprocedures op Europees niveau 
te harmoniseren om de belanghebbenden 
uit alle EU-lidstaten gerust te stellen en 
gegevens omtrent de goede naam van de 
onderneming te verschaffen.

Or. it

Amendement 18
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico's 

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale, gender- en 
arbeidsaangelegenheden, met inbegrip 
van sociaal overleg en eerbiediging van de 
vakbondsrechten, naleving van de 
mensenrechten en bestrijding van corruptie 
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die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn.

en omkoping. Deze verklaring moet een 
beschrijving bevatten van de 
beleidskeuzen, resultaten, significante 
incidenten tijdens de verslagperiode, en 
risico's die met deze aangelegenheden 
verbonden zijn.

Or. es

Amendement 19
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico's 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn.

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico's 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn, waarbij rekening wordt gehouden 
met de volledige toeleveringsketen van de 
vennootschap.

Or. en

Amendement 20
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping. Deze 
verklaring moet een beschrijving bevatten 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico's 
die met deze aangelegenheden verbonden 
zijn.

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan 
vennootschappen de verplichting worden 
opgelegd om in hun jaarverslag een niet-
financiële verklaring op te nemen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
naleving van de mensenrechten, bestrijding 
van corruptie, omkoping en 
belastingfraude. Deze verklaring moet een 
beschrijving bevatten van de 
beleidskeuzen, resultaten en risico's die 
met deze aangelegenheden verbonden zijn.

Or. fr

Amendement 21
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De bekendmaking van niet-
financiële informatie dient gebaseerd te 
zijn op een op risico's gebaseerde 
zorgvuldigheid die vennootschappen 
betrachten om reële en potentiële 
negatieve effecten te identificeren, te 
voorkomen en te verminderen, waar 
passend, al naar gelang de omvang van de 
vennootschap, de aard en de context van 
de activiteiten en de ernst van de risico's 
op negatieve effecten. De beginselen wat 
betreft zorgvuldigheid (due diligence) zijn 
opgenomen in de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
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en de VN-richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het VN-kader "Protect, 
Respect and Remedy", tot de naleving 
waarvan de Commissie zich heeft 
verbonden.

Or. en

Amendement 22
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Doordat vaker naar bestaande 
duurzaamheids- en rapportagekaders 
wordt verwezen en voortdurend nieuwe 
kaders worden bepaald, wordt de 
overgang naar een duurzame 
wereldeconomie bevorderd. Tegelijkertijd 
neemt vanwege de toename overal ter 
wereld, met inbegrip van 
ontwikkelingslanden, van beleid inzake 
duurzaamheidsrapportage, de noodzaak 
toe om de bestaande kaders aan elkaar 
aan te passen en te harmoniseren, gezien 
het risico op overlappende, onverenigbare 
en zelfs concurrerende normen.

Or. en

Amendement 23
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie over de eerbiediging van 
rechten en waarden op grond van regels 
van het internationaal recht dienen 
ondernemingen de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader "Protect, 
Respect and Remedy" van de Verenigde 
Naties toe te passen, evenals de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen, en kunnen 
ondernemingen zich eveneens baseren op 
nationale kaderregelingen, EU-
kaderregelingen zoals het milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) en andere 
internationale kaderovereenkomsten zoals 
het Global Compact van de VN, de 
Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative.

Or. en

Amendement 24
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen,
EU-kaderregelingen zoals het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) en internationale 
kaderovereenkomsten zoals het Global 
Compact van de VN, de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 

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

and Remedy" van de Verenigde Naties, de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) van 2011, de 
Internationale Organisatie voor 
normalisatie (ISO) 26000, de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid en het Global Reporting Initiative. 
De ondernemingen in de EU moeten zich 
echter met name richten naar de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) om de 
vergelijkbaarheid van het MVO-beleid te 
waarborgen en om een betrouwbare norm 
te stellen. Vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn moet een bindende 
norm te vinden zijn.

Or. de

Amendement 25
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In de mate waarin zulks 
noodzakelijk is voor een goed begrip van 
de effecten van de vennootschap op de 
mensenrechten, de samenleving en het 
milieu moeten de jaarverslagen niet-
financiële prestatie-indicatoren voor de 
economische sector in kwestie omvatten. 
Wat betreft milieuaspecten, moet de niet-
financiële indicator bijvoorbeeld een 
beoordeling van broeikasgasemissies en 
het gebruik van energie, materialen, water 
en bodem omvatten. Deze beoordeling 



AM\1006654NL.doc 11/60 PE521.693v01-00

NL

bevat een schatting van het gebruik van 
deze hulpbronnen in de toeleveringsketen 
van de vennootschap.

Or. en

Amendement 26
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om ervoor te zorgen dat de niet-
financiële informatie die 
vennootschappen verschaffen onderling 
samenhangend en vergelijkbaar is, dient 
de Commissie een geharmoniseerd kader 
te ontwikkelen met de juiste prestatie-
indicatoren en methodologie voor 
hulpbronnenmeting, rekening houdend 
met de internationale kaders, in het 
bijzonder wat betreft de 
verantwoordelijkheid van 
vennootschappen voor de eerbiediging 
van rechten en waarden op grond van 
internationale rechtsnormen.

Or. en

Amendement 27
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) De lidstaten waarborgen dat er 
adequate en effectieve mechanismen 
bestaan om volledige, accurate en 
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geloofwaardige bekendmaking van niet-
financiële informatie door 
vennootschappen af te dwingen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 28
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Door investeerders toegang tot niet-
financiële informatie te verlenen wordt een 
stap voorwaarts gezet om overeenkomstig 
het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa14 tegen 
2020 een belangrijke doelstelling te 
bereiken, namelijk het invoeren van markt-
en beleidsstimulansen die investeringen 
van ondernemingen in efficiënt gebruik 
van hulpbronnen belonen.

(9) Door investeerders toegang tot niet-
financiële informatie te verlenen wordt een 
stap voorwaarts gezet om overeenkomstig 
het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa14 tegen 
2020 een belangrijke doelstelling te 
bereiken, namelijk het invoeren van markt-
en beleidsstimulansen die investeringen 
van ondernemingen in efficiënt gebruik 
van hulpbronnen belonen. Toekomstige 
maatregelen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moeten binnen de gehele 
waardeketen, d.w.z. van grondstof tot 
handel tot recyclen, worden overwogen.

Or. de

Amendement 29
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo's moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 
ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het jaarverslag moet alleen 
van toepassing zijn op ondernemingen die 
ofwel een gemiddeld personeelsbestand 
van meer dan 250 werknemers, ofwel een 
balanstotaal van meer dan 17,5 miljoen 
EUR of een netto-omzet van meer dan 35
miljoen EUR hebben.

Or. en

Motivering

De definitie van een grote vennootschap moet overeenkomen met de definitie die wordt 
gegeven in de vierde jaarrekeningenrichtlijn op grond waarvan een grote vennootschap een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 werknemers heeft, en ofwel een balanstotaal 
van meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR.

Amendement 30
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

balanstotaal van meer dan 20 miljoen EUR 
of een netto-omzet van meer dan 40 
miljoen EUR hebben.

Or. es

Amendement 31
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig artikel 
27 van Richtlijn 78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van gender en andere aspecten 
zoals leeftijd, geografische diversiteit, 
handicap en achtergrond inzake opleiding 
en beroepservaring bekend te maken, moet 
alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. es

Amendement 32
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig artikel 
27 van Richtlijn 78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, speciale 
behoeften, geografische herkomst en 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring bekend te maken, moet 
alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. el

Amendement 33
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst, handicap en 
achtergrond inzake opleiding en 
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bekend te maken, moet alleen van 
toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig artikel 
27 van Richtlijn 78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen.
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

beroepservaring bekend te maken, moet 
alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46 bis van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. es

Motivering

Het hebben van een handicap is een van de motieven voor discriminatie die in de 
antidiscriminatiewetgeving van de EU en in het VEU worden erkend, samen met leeftijd, 
geslacht, geografische afkomst, enz. (artikel 10); bovendien wordt in de Europese strategie 
inzake handicaps opgeroepen om beleid inzake personen met een handicap te integreren in al 
het Europees beleid, wat betekent dat dit onderwerp op de agenda's van overheden en 
ondernemingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden 
gezet.

Amendement 34
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst en achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring 
bekend te maken, moet alleen van 

(16) De verplichting voor bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen om het beleid van diversiteit op 
het gebied van leeftijd, gender, 
geografische herkomst, handicap en 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring bekend te maken, moet 
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toepassing zijn op grote beursgenoteerde 
ondernemingen. Kleine en middelgrote 
ondernemingen die overeenkomstig artikel 
27 van Richtlijn 78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46a van 
Richtlijn 78/660/EEC. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

alleen van toepassing zijn op grote 
beursgenoteerde ondernemingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen die 
overeenkomstig artikel 27 van Richtlijn 
78/660/EEG van bepaalde 
boekhoudkundige verplichtingen kunnen 
worden ontheven, moeten niet aan deze 
verplichting worden onderworpen. 
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 46a van 
Richtlijn 78/660/EEG. Ondernemingen die 
geen diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. en

Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 36
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Taalkundig amendement (alleen van toepassing op de Griekse versie)

Amendement 37
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het overzicht bevat een evenwichtige en 
volledige analyse van de ontwikkeling en 
de resultaten van het bedrijf en van de 
positie van de vennootschap die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf. De 
meldingsplicht moet, indien mogelijk, 
worden gebaseerd op de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
OESO van 2011.

Or. de
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Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. el

Motivering

Taalkundig amendement (alleen van toepassing op de Griekse versie)

Amendement 39
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 250
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie over het effect 
van de activiteiten van de vennootschap 
op de samenleving die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale, 
gender- en arbeidsaangelegenheden, met 
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inbegrip van sociaal overleg en 
eerbiediging van de vakbondsrechten, 
respect voor mensenrechten en bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van:

Or. es

Amendement 40
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden (onder andere 
toelichtingen op de vrijheid van 
vereniging, tariefovereenkomsten en de 
beroepsmatige belangengroepen), respect 
voor mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping, met inbegrip van:

Or. de

Amendement 41
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG 
Artikel 46 – lid 1 – letter b – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 250
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 17,5 miljoen EUR ofwel een netto-
omzet van meer dan 35 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap, 
met inbegrip van:

Or. en

Amendement 42
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht waar passend ook een 
niet-financiële verklaring met informatie 
die in het bijzonder betrekking heeft op 
milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie 
en omkoping, met inbegrip van:

Or. en
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Motivering

De relevantie van niet-financiële rapportage verschilt per industriële sector. Waar zij voor 
sommige ondernemingen uiterst relevant kan zijn en er in dit opzicht druk vanuit de markt is 
ontstaan, is zij voor anderen mogelijk niet relevant. Daarom moet het aan de ondernemingen 
worden overgelaten om te bepalen of dergelijke rapportage zoals voorzien in de huidige 
versie van de rapportagevoorschriften, zinvol is.

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van meer 
dan 20 miljoen EUR ofwel een netto-omzet 
van meer dan 40 miljoen EUR hebben, 
bevat het overzicht ook een niet-financiële 
verklaring met informatie die op zijn minst 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, respect voor 
mensenrechten, bestrijding van corruptie,
omkoping en belastingfraude, met 
inbegrip van:

Or. fr

Motivering

Voorgesteld wordt de verplichting om niet-financiële informatie bekend te maken met het oog 
op bestrijding van belastingfraude, een van de doelstellingen van de G20, toe te voegen.

Amendement 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. el

Motivering

Taalkundig amendement (alleen van toepassing op de Griekse versie)

Amendement 45
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) de significante incidenten die zich 
tijdens de verslagperiode hebben 
voorgedaan met betrekking tot deze 
aangelegenheden;

Or. es

Motivering

De niet-financiële verklaring moet informatie over alle significante incidenten met betrekking 
tot de vermelde aangelegenheden bevatten, omdat die informatie nodig is om consumenten en 
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investeerders een duidelijk en volledig beeld te geven van het effect van de activiteiten van de 
vennootschap.

Amendement 46
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn in 
verband met de activiteiten van de 
vennootschap, die waarschijnlijk zullen 
leiden of reeds hebben geleid tot ernstige 
negatieve effecten op de maatschappij, het 
milieu en de mensenrechten, en hoe de 
onderneming deze risico's beheert.

Or. en

Amendement 47
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Motivering

Deze wijziging wordt voorgesteld om de tekst te doen aansluiten bij de nieuwe definitie van 
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maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Amendement 48
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De risico's voor de belanghebbenden verschillen van onderneming tot onderneming. Zonder 
objectieve, genormeerde maatstaven is het niet mogelijk deze te rangschikken naar 
belangrijkheid.

Amendement 49
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een beoordeling van het 
hulpmiddelengebruik, waaronder ten 
minste het gebruik van bodem en water, 
broeikasgasemissies en het gebruik van 
energie en materialen.

Or. en
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Amendement 50
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De beslissing om een MVO-beleid te voeren wordt aan de ondernemingen overgelaten. In een 
dergelijk geval kan de conclusie worden getrokken dat de onderneming dit beleid niet 
relevant acht voor haar economische activiteiten en/of haar investeerders geen wezenlijk 
belang hechten aan deze informatie. Het is niet duidelijk waarom een onderneming dit in zo'n 
geval zou moeten motiveren.

Amendement 51
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
waarom zij dit niet doet. De motivering 
bevat een risicobeoordeling van het 
besluit om geen beleid te voeren met 
betrekking tot deze aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de 
rapporterende vennootschap alsook dat 
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van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.

Or. es

Motivering

Zoals vermeld in de verslagen van het Europees Parlement over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, is het belangrijk dat de niet-financiële informatie ook de 
toeleverings- en onderaannemingsketen omvat. Voorts moeten investeerders en consumenten 
in kennis worden gesteld van de risicobeoordeling die vennootschappen verrichten als zij 
geen beleid voeren met betrekking tot de aangelegenheden waarover een niet-financieel 
verslag moet worden uitgebracht.

Amendement 52
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een vennootschap die onder deze 
richtlijn valt en minder dan 500 
werknemers heeft geen beleid voert met 
betrekking tot een of meerdere van deze 
aangelegenheden, motiveert zij waarom zij 
dit niet doet.

Or. en

Motivering

De "naleven of motiveren"-benadering moet alleen gelden voor ondernemingen met 250 tot 
500 werknemers. Voor ondernemingen met meer dan 500 werknemers moet de eis om deze 
informatie bekend te maken verplicht gelden.
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Amendement 53
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij het verstrekken van deze toelichting 
houdt de vennootschap rekening met haar 
verantwoordelijkheid om de rechten en 
waarden op grond van internationale 
rechtsnormen te eerbiedigen. In dit 
verband past de vennootschap de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties toe evenals de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO). Bovendien kan de 
vennootschap zich baseren op nationale, 
EU-wijde of internationale kaderregelingen 
en in dat geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd. 
Deze bepaling is van toepassing 
onverminderd de voorschriften van deze 
richtlijn en andere wetgeving of 
richtsnoeren van de Europese Unie met 
meer specifieke voorschriften inzake 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen.

Or. en

Amendement 54
Josefa Andrés Barea

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

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

Voor het verstrekken van deze toelichting 
baseert de vennootschap zich op de 
richtsnoeren voor de toepassing van deze 
richtlijn met betrekking tot de niet-
financiële verklaring, met ingang van een 
jaar na de vaststelling van die 
richtsnoeren. Daarvóór baseert de 
vennootschap zich ten minste op de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het VN-
kader "Protect, Respect and Remedy" en 
de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen. 
Bovendien kan de vennootschap zich ook
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd.

Or. es

Amendement 55
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap en haar effect op de 
samenleving, alsook voor de transparantie 
en de vergelijkbaarheid, omvat de analyse 
ook essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren (KPI's) die betrekking 
hebben op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap. De analyse omvat de KPI's 
die zijn vastgesteld in de richtsnoeren van 
de Europese Commissie, met ingang van 
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een jaar na de vaststelling van die 
richtsnoeren.

Or. es

Motivering

Essentiële prestatie-indicatoren zijn van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de 
informatie die verschillende vennootschappen verstrekken voldoende vergelijkbaar is.

Amendement 56
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, en haar effecten op de 
mensenrechten, de samenleving en het 
milieu, omvat de analyse ook essentiële 
financiële en niet-financiële prestatie-
indicatoren die betrekking hebben op het 
specifieke bedrijf van de vennootschap.

Or. en

Amendement 57
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
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voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben 
op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.

voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en, waar passend,
niet-financiële prestatie-indicatoren die 
betrekking hebben op het specifieke bedrijf 
van de vennootschap.

Or. en

Amendement 58
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Voor de tenuitvoerlegging van de 
voorschriften in artikel 46 stelt de 
Commissie gedelegeerde handelingen vast 
in overeenstemming met artikel 53 bis 
(nieuw) om de lijst van relevante 
minimumindicatoren vast te stellen die ten 
minste de volgende informatie omvat:
- sociale zaken: gegevens over 
werkgelegenheid, collectieve 
overeenkomsten, salarisstructuur, 
gezondheid en veiligheid, opleiding en 
scholing uitgesplitst per geslacht en regio;
- milieu: gegevens over het 
hulpmiddelengebruik, waaronder ten 
minste het gebruik van bodem en water, 
broeikasgasemissies en het gebruik van 
energie en materialen;
- mensenrechten: gegevens over het 
aantal ingediende klachten met 
betrekking tot de mensenrechten van de 
onderneming, leveranciers en andere 
zakenpartners;
De gedelegeerde handelingen worden 
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binnen 18 maanden na de aanneming van 
de richtlijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 59
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) De Commissie richt een comité voor 
de bekendmaking van niet-financiële 
informatie op dat ondersteuning biedt bij 
de uitvoering van de vereisten inzake de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie en belanghebbenden betrekt 
bij de vaststelling van richtsnoeren 
betreffende de methoden en het gebruik 
van internationale normen en niet-
financiële prestatie-indicatoren, 
overeenkomstig artikel 46, lid 1, op 
evenwichtige en open wijze.

Or. en

Amendement 60
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Europese ondernemingen die in 
derde landen actief zijn, moeten in het 
kader van de meldingsplicht ook hun 
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activiteiten in de derde landen met
betrekking tot de sociale, milieu- en 
personeelsaangelegenheden en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
melden."

Or. de

Amendement 61
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ondanks het belang van niet-financiële informatie moeten ondernemingen nog steeds vrij zijn 
om te bepalen hoe en waar zij deze bekendmaken. Ondernemingen die al afzonderlijke 
verslagen publiceren, moeten de mogelijkheid hebben dit te blijven doen.

Amendement 62
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. el

Motivering

Taalkundig amendement (alleen van toepassing op de Griekse versie)

Amendement 63
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een vennootschap is als 
dochtervennootschap ontheven van de in 
lid 1, onder b), bedoelde verplichtingen 
indien de vennootschap en de 
dochtervennootschappen ervan 
geconsolideerd zijn in de financiële 
overzichten en het jaarverslag van een 
andere vennootschap en het 
geconsolideerde jaarverslag 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, van 

Schrappen
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Richtlijn 83/349/EEG is opgesteld.

Or. en

Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een vennootschap is als 
dochtervennootschap ontheven van de in 
lid 1, onder b), bedoelde verplichtingen 
indien de vennootschap en de 
dochtervennootschappen ervan 
geconsolideerd zijn in de financiële 
overzichten en het jaarverslag van een 
andere vennootschap en het 
geconsolideerde jaarverslag 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, van 
Richtlijn 83/349/EEG is opgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. el

Motivering

Taalkundig amendement (alleen van toepassing op de Griekse versie)

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 

Schrappen
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bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding 
en beroepservaring, de doelstellingen van 
dit diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

Or. en

Motivering

Er bestaan reeds wettelijke voorschriften ten aanzien van de bekendmaking van de 
bestuurssamenstelling. Bovendien worden in het voorgestelde standpunt specifieke 
parameters gedefinieerd die een specifieke vorm van diversiteitsbeleid voorschrijven in plaats 
van enkel bekendmaking verplicht te stellen.

Amendement 66
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot gender en andere aspecten zoals
leeftijd, geografische diversiteit, handicap, 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode.
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niet doet.

Or. es

Amendement 67
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, handicap, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke 
toelichting waarom zij dit niet doet.

Or. es

Motivering

Het hebben van een handicap is een van de motieven voor discriminatie die in de 
antidiscriminatiewetgeving van de EU en in het VEU worden erkend, samen met leeftijd, 
geslacht, geografische afkomst, enz. (artikel 10); bovendien wordt in de Europese strategie 
inzake handicaps opgeroepen om beleid inzake personen met een handicap te integreren in al 
het Europees beleid, wat betekent dat dit onderwerp op de agenda's van overheden en 
ondernemingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden 
gezet.

Amendement 68
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, speciale behoeften, 
geografische diversiteit, achtergrond 
inzake opleiding en beroepservaring, de 
doelstellingen van dit diversiteitsbeleid, de 
wijze van tenuitvoerlegging van dit beleid 
en de resultaten in de verslagperiode. 
Indien de vennootschap geen beleid op dit 
gebied voert, bevat het overzicht een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting 
waarom zij dit niet doet.

Or. el

Amendement 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 

g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, handicap, achtergrond inzake 
opleiding en beroepservaring, de 
doelstellingen van dit diversiteitsbeleid, de 
wijze van tenuitvoerlegging van dit beleid 
en de resultaten in de verslagperiode. 
Indien de vennootschap geen beleid op dit 
gebied voert, bevat het overzicht een 
duidelijke en gemotiveerde toelichting 
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niet doet. waarom zij dit niet doet.

Or. en

Amendement 70
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 53 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat er 
effectieve en adequate mechanismen 
bestaan om te zorgen voor een correcte 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door vennootschappen 
overeenkomstig de bepalingen van deze
richtlijn.
De lidstaten dragen zorg voor de 
invoering van effectieve nationale 
procedures om de verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn te doen naleven 
en zorgen ervoor dat deze procedures ter 
beschikking staan van alle natuurlijke 
personen en rechtspersonen die er 
overeenkomstig het nationale recht een 
rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. es

Motivering

In de lidstaten moeten specifieke mechanismen worden ingevoerd om de correcte toepassing 
en naleving van de richtlijn te waarborgen. Om te kunnen inspelen op zeer uiteenlopende 
nationale situaties moet de lidstaten flexibiliteit worden geboden met betrekking tot de 
werking van deze mechanismen.
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Amendement 71
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel 53 bis wordt 
toegevoegd:

"Artikel 53 bis
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 46, onder c bis), bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vier jaar met ingang van …. (4)*. 
Uiterlijk zes maanden vóór afloop van de 
periode van vier jaar stelt de Commissie 
een verslag op over de gedelegeerde 
bevoegdheden. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met termijnen van 
dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het verstrijken 
van elke termijn verzet tegen een 
dergelijke verlenging.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 46, onder c bis), bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Dit besluit wordt 
van kracht op de dag volgend op de 
publicatie van dit besluit in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een latere datum die in dit besluit 
wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
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gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
5. Een overeenkomstig artikel 46, onder c 
bis) vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
een termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met drie maanden verlengd."

Or. en

Amendement 72
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU
Het volgende artikel 48 bis wordt 
toegevoegd:
"Artikel 48 bis
Aanvullende bekendmaking per land voor 
alle sectoren
1. De lidstaten schrijven voor dat elke 
vennootschap jaarlijks de volgende 
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informatie, uitgesplitst naar lidstaat en 
naar derde land waarin zij een vestiging 
heeft, op geconsolideerde basis openbaar 
bekendmaakt voor het boekjaar:
a) naam/namen, aard van de activiteiten 
en geografische locatie;
b) omzet;
c) aantal werknemers in 
voltijdequivalenten;
d) winst of verlies vóór belasting;
e) belasting over winst of verlies;
f) ontvangen overheidssubsidies.
2. De in lid 1 van dit artikel beschreven 
verplichting is niet van toepassing op 
vennootschappen die onder het recht van 
een lidstaat vallen wier 
moederonderneming ook onder het recht 
van een lidstaat valt en wier informatie is 
gevoegd bij de informatie die de 
moederonderneming in kwestie bekend 
heeft gemaakt overeenkomstig lid 1 van 
dit artikel.
3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
gecontroleerd overeenkomstig Richtlijn 
2006/43/EG, en wordt, indien mogelijk, 
als bijlage bij de jaarlijkse financiële 
overzichten of, voor zover van toepassing, 
bij de geconsolideerde financiële 
overzichten van de betrokken 
vennootschap bekendgemaakt."

Or. en

Amendement 73
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 74
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het overzicht bevat een evenwichtige 
analyse van de ontwikkeling en de 
resultaten van het bedrijf en van de positie 
van de gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf. De 
meldingsplicht moet, indien mogelijk, 
worden gebaseerd op de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de 
OESO van 2011.

Or. de

Amendement 75
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de bepalingen van deze richtlijn stroken met de nieuwe 
definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat de drempels dezelfde zijn als 
die in de jaarrekeningenrichtlijnen.

Amendement 76
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
500 hebben en ofwel een balanstotaal van 

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

meer dan 17,5 miljoen EUR ofwel een 
netto-omzet van meer dan 35 miljoen EUR 
hebben, bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die op 
zijn minst betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volledige 
toeleveringsketen van de vennootschap,
met inbegrip van:

Or. en

Amendement 77
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 78
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De relevantie van niet-financiële rapportage verschilt per industriële sector. Waar zij voor 
sommige ondernemingen uiterst relevant kan zijn en er in dit opzicht druk vanuit de markt is 
ontstaan, is zij voor anderen mogelijk niet relevant Daarom moet het aan de ondernemingen 
worden overgelaten om te bepalen of dergelijke rapportage zoals voorzien in de huidige 
versie van de rapportagevoorschriften, zinvol is.

Amendement 79
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 80
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii bis) de significante incidenten die zich 
tijdens de verslagperiode hebben 
voorgedaan met betrekking tot deze 
aangelegenheden;

Or. es

Motivering

De niet-financiële verklaring moet informatie over alle significante incidenten met betrekking 
tot de vermelde aangelegenheden bevatten, omdat die informatie nodig is om consumenten en 
investeerders een duidelijk en volledig beeld te geven van het effect van de activiteiten van de 
vennootschap.

Amendement 81
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn in 
verband met de activiteiten van de 
vennootschap, die waarschijnlijk zullen 
leiden of reeds hebben geleid tot ernstige 
negatieve effecten op de maatschappij, het 
milieu en de mensenrechten, en hoe de 
onderneming deze risico's beheert.

Or. en

Amendement 82
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 3 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Deze wijziging wordt voorgesteld om de tekst te doen aansluiten bij de nieuwe definitie van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Amendement 83
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een beoordeling van het 
hulpmiddelengebruik, met inbegrip van 
ten minste het gebruik van bodem en 
water, broeikasgasemissies en het gebruik 
van materialen;

Or. en

Amendement 84
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De beslissing om een MVO-beleid te voeren wordt aan de ondernemingen overgelaten. In een 
dergelijk geval kan de conclusie worden getrokken dat de onderneming dit beleid niet 
relevant acht voor haar economische activiteiten en/of haar investeerders geen wezenlijk 
belang hechten aan deze informatie. Het is niet duidelijk waarom een onderneming dit in zo'n 
geval zou moeten motiveren.

Amendement 85
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
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Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen. De 
motivering omvat een risicobeoordeling 
van het besluit om geen beleid te voeren 
met betrekking tot deze aangelegenheden.
Het effect van de activiteiten van de 
vennootschap op de samenleving omvat 
het effect van de activiteiten van de in de 
consolidatie opgenomen vennootschap 
alsook dat van de activiteiten van andere 
vennootschappen die met de 
rapporterende vennootschap verbonden 
zijn door zakelijke betrekkingen, zoals 
joint ventures en de toeleverings- en 
onderaannemingsketen.

Or. es

Motivering

Zoals vermeld in de verslagen van het Europees Parlement over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, is het belangrijk dat de niet-financiële informatie ook de 
toeleverings- en onderaannemingsketen omvat. Voorts moeten investeerders en consumenten 
in kennis worden gesteld van de risicobeoordeling die vennootschappen verrichten als zij 
geen beleid voeren met betrekking tot de aangelegenheden waarover een niet-financieel 
verslag moet worden uitgebracht.

Amendement 86
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
met minder dan 500 werknemers geen 
beleid voeren met betrekking tot een of 
meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen.

Or. en

Amendement 87
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor het verstrekken van deze toelichting 
baseert de vennootschap zich op de 
richtsnoeren voor de toepassing van deze 
richtlijn met betrekking tot de niet-
financiële verklaring, met ingang van een 
jaar na de vaststelling van die 
richtsnoeren. Daarvóór baseert de 
vennootschap zich ten minste op de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het VN-
kader "Protect, Respect and Remedy" en 
de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen. 
Bovendien kan het geconsolideerde 
jaarverslag zich ook baseren op nationale, 
EU-wijde of internationale kaderregelingen 
en in dat geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.

Or. es
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Amendement 88
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij het verstrekken van deze toelichting 
houdt de vennootschap rekening met haar 
verantwoordelijkheid om de rechten en 
waarden op grond van internationale 
rechtsnormen te eerbiedigen. In dit 
verband past de vennootschap de 
richtsnoeren inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ter uitvoering van het 
kader "Protect, Respect and Remedy" van 
de Verenigde Naties toe evenals de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO). Bovendien kan de 
vennootschap zich baseren op nationale, 
EU-wijde of internationale kaderregelingen 
en in dat geval vermeldt zij op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd. 
Deze bepaling is van toepassing 
onverminderd de voorschriften van deze 
richtlijn en andere wetgeving of 
richtsnoeren van de Europese Unie met 
meer specifieke voorschriften inzake 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen.

Or. en

Amendement 89
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de vennootschap.

De analyse omvat ook essentiële financiële 
en niet-financiële prestatie-indicatoren die 
relevant zijn voor het specifieke bedrijf van 
de vennootschap. Voor de toepassing van 
deze richtlijn stelt de Commissie 
gedelegeerde handelingen vast in 
overeenstemming met artikel 53 (nieuw) 
om de lijst van relevante 
minimumindicatoren vast te stellen die ten 
minste de volgende informatie omvat:
- sociale zaken: gegevens over 
werkgelegenheid, collectieve 
overeenkomsten, salarisstructuur, 
gezondheid en veiligheid, opleiding en 
scholing uitgesplitst per geslacht en regio;
- milieu: gegevens over het 
hulpmiddelengebruik, met inbegrip van 
ten minste het gebruik van bodem en 
water, broeikasgasemissies en het gebruik 
van energie en materialen;
- mensenrechten: gegevens over het 
aantal ingediende klachten met 
betrekking tot de mensenrechten van de 
onderneming, leveranciers en andere 
zakenpartners;

Or. en

Amendement 90
Josefa Andrés Barea

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mate waarin zulks noodzakelijk is In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
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voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de vennootschap.

voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
ondernemingen en hun effect op de 
samenleving, alsook voor de transparantie 
en de vergelijkbaarheid, omvat de analyse 
ook essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren (KPI's) die relevant 
zijn voor het specifieke bedrijf van de 
vennootschap. De analyse omvat de KPI's 
die zijn vastgesteld in de richtsnoeren van 
de Europese Commissie, met ingang van 
een jaar na de vaststelling van die 
richtsnoeren.

Or. es

Motivering

Essentiële prestatie-indicatoren zijn van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de 
informatie die verschillende vennootschappen verstrekken voldoende vergelijkbaar is.

Amendement 91
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de vennootschap.

In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en, waar passend,
niet-financiële prestatie-indicatoren die 
relevant zijn voor het specifieke bedrijf van 
de vennootschap.

Or. en

Amendement 92
Bernd Lange
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter a
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36 – lid 1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese ondernemingen die in derde 
landen actief zijn, moeten in het kader 
van de meldingsplicht ook hun activiteiten 
in de derde landen met betrekking tot de 
sociale, milieu- en 
personeelsaangelegenheden en de 
eerbiediging van de mensenrechten 
melden."

Or. de

Amendement 93
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Ondanks het belang van niet-financiële informatie moeten ondernemingen nog steeds vrij zijn 
om te bepalen hoe en waar zij deze bekendmaken. Ondernemingen die al afzonderlijke 
verslagen publiceren, moeten de mogelijkheid hebben dit te blijven doen.

Amendement 94
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – letter b
Richtlijn 83/394/EEG
Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten dragen zorg voor de 
invoering van effectieve en adequate 
mechanismen om te zorgen voor een 
correcte bekendmaking van niet-
financiële informatie door 
vennootschappen overeenkomstig de 
bepalingen van deze richtlijn.
De lidstaten dragen zorg voor de 
invoering van effectieve nationale 
procedures om de verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn te doen naleven 
en zorgen ervoor dat deze procedures ter 
beschikking staan van alle natuurlijke 
personen en rechtspersonen die er 
overeenkomstig het nationale recht een 
rechtmatig belang bij hebben dat de 
bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd.

Or. es

Motivering

Om het risico van "greenwashing" en misleidende informatie te voorkomen, moeten er in de 
lidstaten specifieke mechanismen bestaan om op de correcte omzetting en de naleving van de 
richtlijn toe te zien. Om rekening te houden met zeer uiteenlopende nationale situaties moet 
de lidstaten flexibiliteit worden geboden met betrekking tot de werking van deze 
mechanismen.
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Amendement 95
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 53 bis wordt 
toegevoegd:
"Artikel 53 bis
Uitoefening van de delegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 36 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vier jaar met ingang van …. (4)*. De 
Commissie stelt uiterlijk zes maanden 
voor het einde van de termijn van vier 
jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn verzet tegen 
een dergelijke verlenging.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 36 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt 
in werking op de dag na de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
in het besluit wordt vermeld. Het besluit 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
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4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.
5. Een overeenkomstig artikel 36 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van drie maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met drie maanden verlengd."

Or. en

Amendement 96
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/14/EG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Wijzigingen van Richtlijn 2002/14/EG

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
(1) In lid 2 wordt het volgende punt d) 
toegevoegd:
"d) waar passend, informatie en 
raadpleging over in het jaarverslag of 
geconsolideerd jaarverslag opgenomen 
niet-financiële informatie en informatie 
over diversiteit zoals bedoeld in 
respectievelijk Richtlijn 78/660/EEG en 
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Richtlijn 83/349/EEG."

Or. en

Amendement 97
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [drie jaar na de aanneming van 
deze richtlijn] herziet de Commissie de 
bepalingen van artikel 46 van Richtlijn 
78/660/EEG en artikel 36 van Richtlijn 
83/349/EEG, en brengt zij hierover 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad, waar passend vergezeld van 
wetsvoorstellen, met betrekking tot:
- in de praktijk bekendgemaakte niet-
financiële informatie, met inbegrip van de 
reikwijdte van de toeleveringsketen, de 
doelmatigheid hiervan, en de
terbeschikkingstelling van adequate 
begeleiding en methoden;
- de wereldwijd geboekte vooruitgang op 
het gebied van niet-financiële rapportage;
- de uitvoering van het VN-kader 
"Protect, Respect and Remedy" en de 
richtsnoeren daarvan, evenals de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;
- het gebruik van door middel van 
gedelegeerde handelingen vastgestelde 
indicatoren;
- de evaluatie van de invoering van de 
verplichting tot naleving van deze 
voorschriften voor ondernemingen met 
250 tot 499 werknemers;
- de doeltreffendheid van de bestaande 
mechanismen voor controle en 
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handhaving.

Or. en


