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Predlog spremembe 13
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog
DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS 
in 83/349/EGS glede razkritja nefinančnih 
informacij in informacij o raznolikosti 
nekaterih velikih podjetij in skupin

o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS 
in 83/349/EGS glede razkritja finančnih in
nefinančnih informacij ter informacij o 
raznolikosti nekaterih velikih podjetij in 
skupin

(Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. en

Predlog spremembe 14
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 50(1) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti členov 50(1) in 
153(2) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 15
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Večja preglednost v zvezi z
dejavnostmi velikih družb in zlasti v zvezi 
z imenom (imeni) sedežev družb, naravo 
dejavnosti in geografsko lokacijo, 
prometom, številom zaposlenih v 
ekvivalentu polnega delovnega časa, 
dobičkom, plačanimi davki na dobiček in 
prejetimi subvencijami, je bistvena za 
vzpostavitev zaupanja državljanov EU v 
družbe. Obvezno poročanje v zvezi s tem 
lahko zato štejemo za pomemben element 
družbene odgovornosti podjetij do 
zainteresiranih strani in družbe.

Or. en

Predlog spremembe 16
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Dokazano je, da razkritje 
nefinančnih informacij izboljšuje 
družbene in okoljske politike družb ter 
njihove politike in sisteme upravljanja na 
področju človekovih pravic, s tem pa se 
zmanjšujejo negativni učinki njihovih 
dejavnosti. Dokazano je tudi, da družbe, ki 
ustrezno analizirajo in razkrijejo 
nefinančne informacije, krepijo svojo 
konkurenčnost, ustvarjajo prihranke, 
lažje dostopajo do kapitala ter so 
uspešnejše na finančnih trgih in 
stabilnejše.

Or. en
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Predlog spremembe 17
Patrizia Toia

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Uskladitev postopkov poročanja na 
evropski ravni je potrebna, da utrdi 
zaupanje deležnikov v vseh državah 
članicah in se jim omogoči, da se 
prepričajo o ugledu podjetij.

Or. it

Predlog spremembe 18
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es
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Predlog spremembe 19
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 20
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Za izboljšanje skladnosti in 
primerljivosti razkritih nefinančnih 
informacij v Uniji bi bilo treba od družb 
zahtevati, da v letno poročilo vključijo 
izjavo o nefinančnem poslovanju, v kateri 
morajo biti navedene informacije vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zaposlenih, 
spoštovanju človekovih pravic ter zadevah 
v zvezi z bojem proti korupciji, 
podkupovanju in utaji davkov. V tako 
izjavo bi bilo treba vključiti opis politik, 
rezultatov in tveganj na tem področju.
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Predlog spremembe 21
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Razkritje nefinančnih informacij bi 
moralo temeljiti na postopku skrbnega 
pregleda na podlagi tveganja, ki ga 
izvedejo družbe, da bi opredelile, 
preprečile in ublažile dejanske in 
potencialne škodljive učinke glede na 
svojo velikost, naravo in okvir poslovanja 
ter stopnjo nevarnosti za nastanek 
škodljivih učinkov. Načela skrbnega 
pregleda so bila določena v smernicah 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja in vodilnih načelih Združenih 
narodov o podjetništvu in človekovih 
pravicah: izvajanje okvira Združenih 
narodov za „varovanje, spoštovanje in 
pomoč“, k izpolnjevanju katerih se je 
zavezala Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 22
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Pogostejša sklicevanja na obstoječe 
okvire trajnosti in poročanja ter stalno 
nastajanje novih okvirov spodbujajo 



PE521.693v01-00 8/54 AM\1006654SL.doc

SL

prehod na trajnostno globalno 
gospodarstvo. Vendar zaradi splošne 
razširjenosti politik glede trajnostnega 
poročanja, tudi v državah v razvoju, 
prilagajanje in usklajevanje okvirov 
postajata vedno večji izziv, ki ga je treba 
obvladati glede na nevarnost 
prekrivajočih se, navzkrižnih in celo 
konkurenčnih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 23
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Družbe pri zagotavljanju teh 
informacij o spoštovanju pravic in 
vrednot, ki jih ščitijo norme 
mednarodnega prava, uporabljajo vodilna 
načela o podjetništvu in človekovih 
pravicah: izvajanje okvira Združenih 
narodov za „varovanje, spoštovanje in 
pomoč“ in smernice Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD) za večnacionalna podjetja; prav 
tako se lahko družbe opirajo na 
nacionalne okvire, okvire EU, kot je 
sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS), in druge mednarodne
okvire, kot so pobuda Združenih narodov 
(ZN) za globalni dogovor, 
standard ISO 26000 Mednarodne
organizacije za standardizacijo, tristranska 
deklaracija o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobuda za 
globalno poročanje.

Or. en
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Predlog spremembe 24
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Družbe lahko te informacije zagotovijo 
na podlagi okvirov EU, kot je sistem 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo
(EMAS), in mednarodnih okvirov, na 
primer pobude Združenih narodov (ZN) za 
globalni dogovor, vodilnih načel o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za
„varovanje, spoštovanje in pomoč“, 
smernic Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja iz leta 2011, 
standarda ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, tristranske 
deklaracije o načelih večnacionalnih 
podjetij in socialne politike Mednarodne 
organizacije dela (MOD) ter pobude za 
globalno poročanje. Podjetja v EU bi se 
morala opirati predvsem na smernice 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja, da bi zagotovila primerljivost 
politik na področju družbene odgovornosti 
podjetij in vzpostavila verodostojen 
standard. Pet let po začetku veljavnosti te 
direktive bi bilo treba oblikovati bolj 
zavezujoč standard.

Or. de

Predlog spremembe 25
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Kolikor je potrebno za razumevanje 
učinkov družb na področju človekovih 
pravic ter socialnih in okoljskih zadev, 
letna poročila vključujejo ključne 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za določen poslovni sektor. V 
zvezi z okoljskimi vidiki bi morali 
nefinančni kazalniki vključevati na 
primer oceno emisij toplogrednih plinov 
ter uporabe energije, materialov, vode in 
zemljišč. Ta ocena bi morala vključevati 
oceno uporabe teh virov v dobavni verigi 
družbe.

Or. en

Predlog spremembe 26
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Komisija bi morala za izboljšanje 
skladnosti in primerljivosti nefinančnih 
informacij, ki jih zagotavljajo družbe, 
razviti usklajen okvir, ki bo vključeval 
ustrezne ključne kazalnike uspešnosti in 
metodologijo za merjenje uporabe virov, 
ob upoštevanju mednarodnih okvirov, 
zlasti v zvezi z odgovornostjo družb za 
spoštovanje pravic in vrednot, ki jih ščitijo 
norme mednarodnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 27
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Države članice zagotovijo, da so na 
voljo primerna in učinkovita sredstva za 
zagotovitev, da družbe v skladu z 
določbami te direktive v celoti, točno in 
verodostojno razkrivajo nefinančne 
informacije.

Or. en

Predlog spremembe 28
Bernd Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Dostop vlagateljev do nefinančnih 
informacij je korak naprej k doseganju 
cilja, da se do leta 2020 v okviru časovnega 
načrta za Evropo, gospodarno z viri14, 
vzpostavijo tržne in politične spodbude, ki 
nagrajujejo poslovne naložbe v 
učinkovitost.

(9) Dostop vlagateljev do nefinančnih 
informacij je korak naprej k doseganju 
cilja, da se do leta 2020 v okviru časovnega 
načrta za Evropo, gospodarno z viri14, 
vzpostavijo tržne in politične spodbude, ki 
nagrajujejo poslovne naložbe v 
učinkovitost. Prihodnje ukrepe na 
področju družbene odgovornosti podjetij 
bi bilo treba obravnavati v okviru celotne 
vrednostne verige, tj. od surovin prek 
trgovine do recikliranja.

Or. de

Predlog spremembe 29
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, skupna sredstva in prihodke.
MSP bi morala biti izvzeta iz dodatnih 
zahtev, obvezno razkritje izjave o 
nefinančnem poslovanju v letnem poročilu 
pa bi se moralo uporabljati samo za družbe, 
katerih povprečno število zaposlenih je 
večje od 250, pri čemer je njihova bilančna 
vsota večja od 17,5 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji
od 35 milijonov EUR.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev velike družbe je treba razlagati v skladu z obstoječo opredelitvijo iz četrte 
direktive o računovodskih izkazih, v skladu s katero je družba velika, če je njeno povprečno 
število zaposlenih večje od 250 in če je njena bilančna vsota večja od 17,5 milijona EUR 
oziroma so njeni čisti prihodki večji od 35 milijonov EUR.

Predlog spremembe 30
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 31
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 32
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezno razkritje politik raznolikosti 
za upravne, poslovodne in nadzorne organe 

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

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

Or. el

Predlog spremembe 33
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Invalidnost je kot področje diskriminacije obravnavana v protidiskriminacijskih zakonih EU 
in je v členu 10 PEU poleg starosti, spola, geografskega porekla itd. tudi priznana kot vir 
diskriminacije. Evropska strategija za invalide tudi poziva, naj se invalidnost vključi v vse 
evropske politike, kar pomeni tudi vključitev v javne agende in agende podjetij za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb.

Predlog spremembe 34
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 35
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 36
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. el

Obrazložitev

Jezikovni popravek, ki se nanaša le na grško jezikovno različico.

Predlog spremembe 37
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
 Člen 46 – odstavek 1 – točka a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pregled je uravnotežena in celovita analiza 
razvoja in uspešnosti poslovanja družbe ter 
njenega položaja, skladno z velikostjo in 
zapletenostjo poslovanja. Pri izpolnjevanju 
obveznosti pregleda se po možnosti 
upoštevajo smernice Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) za večnacionalna podjetja iz leta 
2011.

Or. de

Predlog spremembe 38
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. el

Obrazložitev

Jezikovni popravek, ki se nanaša le na grško jezikovno različico.

Predlog spremembe 39
Josefa Andrés Barea

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

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

(b) Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje od
250, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja 
od 20 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od 
40 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami o družbenem učinku, ki ga 
imajo dejavnosti družbe, in sicer vsaj o 
okoljskih in socialnih zadevah, zadevah 
glede spola in zaposlovanja, vključno s 
socialnim dialogom in spoštovanjem 
sindikalnih pravic, in o spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno z:

Or. es

Predlog spremembe 40
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka b – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 41
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS 
 Člen 46 – odstavek 1 – točka b – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje
od 250, pri čemer je na dan bilance stanja 
njihova bilančna vsota večja
od 17,5 milijonov EUR ali so njihovi čisti 
prihodki od prodaje večji od
35 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, ob 
upoštevanju celotne dobavne verige 
družbe, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 42
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
 Člen 46 – odstavek 1 – točka b – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 43
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
 Člen 46 – odstavek 1 – točka b – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Predlagano je, naj se doda obveznost objave nefinančnih informacij, ki bi lahko pomagala v 
boju proti davčni utaji, kot namerava storiti G20.

Predlog spremembe 44
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
 Člen 46 – odstavek 1 – točka b – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. el

Obrazložitev

Jezikovni popravek, ki se nanaša le na grško jezikovno različico.

Predlog spremembe 45
Josefa Andrés Barea

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

(iia) pomembnimi incidenti, do katerih je 
v zvezi s temi zadevami prišlo v obdobju 
poročanja;

Or. es

Obrazložitev

Izjava o nefinančnem poslovanju bi morala vsebovati informacije o vseh pomembnih 
incidentih v zvezi z opredeljenimi zadevami, saj so pomembne za to, da dobijo potrošniki in 
vlagatelji jasen in celovit pregled nad učinkom dejavnosti družb.

Predlog spremembe 46
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(iii) tveganji na tem področju, povezanimi 
z dejavnostmi podjetja, ki bodo verjetno 
povzročile ali so povzročile nastanek 
resnih in škodljivih učinkov na področju 
socialnih in okoljskih zadev ter človekovih 
pravic, ter z načinom, kako podjetje 
upravlja z navedenimi tveganji.

Or. en

Predlog spremembe 47
Josefa Andrés Barea

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

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

(iii) tveganji za družbo in družbenimi 
tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

Or. es

Obrazložitev

Sprememba zaradi skladnosti besedila z novo opredelitvijo družbene odgovornosti 
gospodarskih družb.

Predlog spremembe 48
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(iii) glavnimi sektorskimi tveganji na tem 
področju in načinom, kako podjetje 
upravlja z navedenimi tveganji.

Or. it

Obrazložitev

Tveganja za delničarje se razlikujejo med družbami. Lestvice tveganj na podlagi njihove 
resnosti ni mogoče določiti brez uporabe standardiziranih objektivnih meril.

Predlog spremembe 49
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) analizo uporabe virov, ki vključuje 
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vsaj uporabo zemljišč, vode, energije in 
materialov ter emisije toplogrednih 
plinov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 51
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži. Obrazložitev vsebuje 
oceno tveganja odločitve o neizvajanju 
takih politik.
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Družbeni učinki dejavnosti družb 
vključujejo učinke, ki nastanejo pri 
dejavnostih družbe poročevalke, pa tudi 
pri dejavnostih drugih družb, ki so 
povezane z družbo poročevalko prek 
poslovnih odnosov, kot so pobude za 
skupna podjetja ter dobavne in 
podizvajalske verige.

Or. es

Obrazložitev

Kot je opisano v poročilih Evropskega parlamenta o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, je pomembno, da nefinančne informacije zajemajo tudi podizvajalsko in dobavno 
verigo. Vlagatelji in potrošniki morajo biti seznanjeni tudi z ocenami tveganja, ki so jih 
opravile gospodarske družbe, ki ne izvajajo politik, povezanih z zadevami s področja 
nefinančnih informacij.

Predlog spremembe 52
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar družba, ki jo zajema ta direktiva in 
ki ima manj kot 500 zaposlenih, ne izvaja 
politik v zvezi z eno ali več navedenimi 
zadevami, to ustrezno obrazloži.

Or. en

Obrazložitev

Pristop „upoštevaj ali pojasni“ bi se moral uporabljati samo za družbe z 250 do 500 
zaposlenimi. Če imajo več kot 500 zaposlenih, bi morala biti zahteva po objavi informacij, 
predvidena v tej direktivi, obvezna.
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Predlog spremembe 53
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Družba pri zagotavljanju takih informacij 
upošteva svojo odgovornost za spoštovanje 
pravic in vrednot, ki jih ščitijo norme 
mednarodnega prava. Družba v zvezi s 
tem uporablja vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Družba lahko
poleg tega upošteva nacionalne okvire, 
okvire EU ali mednarodne okvire ter v tem 
primeru opredeli, katere okvire je 
uporabila. Ta določba se uporablja brez 
poseganja v zahteve te direktive ali drugo 
zakonodajo ali smernice Evropske unije, 
ki določajo natančnejša pravila za 
razkritje nefinančnih informacij s strani 
družb.

Or. en

Predlog spremembe 54
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Družba lahko take informacije zagotovi na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 

Družba se pri zagotavljanju teh informacij 
opre na smernice za izvajanje ukrepov iz 
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ali mednarodnih okvirov in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabila.

te direktive v zvezi z izjavo o nefinančnem 
poslovanju, in sicer od enega leta po 
njihovem sprejetju. Do takrat se družba 
opira vsaj na vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Družba lahko
upošteva tudi nacionalne okvire, okvire
EU ali mednarodne okvire ter v tem 
primeru opredeli, katere okvire je 
uporabila.

Or. es

Predlog spremembe 55
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe in 
družbenega učinka ter za preglednost in 
primerljivost pregleda, analiza vključuje 
tako ključne finančne in nefinančne 
kazalnike uspešnosti, pomembne za 
posamezno poslovanje. Ta analiza 
vključuje ključne kazalnike uspešnosti, 
opredeljene v smernicah, ki jih pripravi 
Evropska komisija, in sicer od enega leta 
po njihovem sprejetju.

Or. es

Obrazložitev

Ključni kazalniki uspešnosti so nadvse pomembni za zagotovitev ustrezne ravni primerljivosti 
informacij, ki jih zagotovijo različne družbe.
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Predlog spremembe 56
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe ter 
njenih učinkov na področju človekovih 
pravic ter socialnih in okoljskih zadev, 
analiza vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za posamezno poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 57
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 58
Philippe Lamberts
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v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Komisija za izvajanje zahtev iz 
člena 46 sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 53a (novo) in določi seznam 
ustreznih minimalnih kazalnikov, ki 
obsegajo vsaj naslednje podatke:
– družbeni: podatki o zaposlovanju, 
kolektivnih pogodbah, plačni strukturi, 
zdravju in varstvu, usposabljanju in 
izobraževanju, po spolu in po regijah:
– okoljski: podatki o uporabi virov, ki 
vključujejo vsaj uporabo zemljišč, vode, 
energije in materialov ter emisije 
toplogrednih plinov;
– o človekovih pravicah: podatki družbe, 
dobaviteljev in drugih poslovnih 
partnerjev o številu vloženih pritožb v 
zvezi s človekovimi pravicami in o 
sprejetih ukrepih.
Delegirani akti se sprejmejo v 18 mesecih 
po sprejetju direktive.

Or. en

Predlog spremembe 59
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) Komisija ustanovi usmerjevalni 
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odbor za razkrivanje nefinančnih 
informacij, da bi podprla izvajanje zahtev 
glede poročanja o nefinančnih 
informacijah ter uravnoteženo in odprto 
vključila zainteresirane strani v razvoj 
smernic za metodologijo in uporabo 
mednarodnih standardov in nefinančnih 
kazalnikov uspešnosti iz člena 46(1).

Or. en

Predlog spremembe 60
Bernd Lange

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Evropska podjetja, ki poslujejo v 
tretjih državah, predstavijo v okviru 
obveznosti pregleda v zvezi s socialnimi in 
okoljskimi zadevami in zaposlenimi ter v 
zvezi s spoštovanjem človekovih pravic 
tudi svojo dejavnost v tretjih državah.

Or. de

Predlog spremembe 61
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. „4. Kadar družba pripravlja celovito 
poročilo za isto poslovno leto na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 

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

informacije iz odstavka 1(b), je izvzeta iz 
obveznosti priprave izjave o nefinančnem 
poslovanju iz odstavka 1(b), kadar se tako 
poročilo vključi v letno poročilo, objavi 
skupaj z letnim poročilom ali se letno 
poročilo nanj sklicuje.“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 62
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. el

Obrazložitev

Jezikovni popravek, ki se nanaša le na grško jezikovno različico.

Predlog spremembe 63
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE



PE521.693v01-00 32/54 AM\1006654SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. „5. Družba, ki je hčerinska družba, je 
izvzeta iz obveznosti iz odstavka 1(b), 
kadar je družba s hčerinskimi družbami 
konsolidirana v računskih izkazih in 
letnem poročilu druge družbe, pri čemer 
se navedeno konsolidirano letno poročilo 
pripravi v skladu s členom 36(1) 
Direktive 83/349/EGS.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5. „5. Družba, ki je hčerinska družba, je 
izvzeta iz obveznosti iz odstavka 1(b), 
kadar je družba s hčerinskimi družbami 
konsolidirana v računskih izkazih in letnem 
poročilu druge družbe, pri čemer se 
navedeno konsolidirano letno poročilo 
pripravi v skladu s členom 36(1) 
Direktive 83/349/EGS.“

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. el

Obrazložitev

Jezikovni popravek, ki se nanaša le na grško različico.
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Predlog spremembe 65
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 66
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(g) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi z vidiki, kot so starost, spol,
geografsko poreklo ter izobrazba in 
poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja te politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 

„(g) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih družbe v 
zvezi s spolom in drugimi vidiki, kot so 
starost, geografsko poreklo, invalidnost ter 
izobrazba in poklicne izkušnje, ciljev in 
načinov izvajanja te politike raznolikosti 
ter rezultatov v obdobju poročanja.“



PE521.693v01-00 34/54 AM\1006654SL.doc

SL

družba nima take politike, se v izkazu v 
zvezi s tem navede jasna in utemeljena 
obrazložitev.“

Or. es

Predlog spremembe 67
Francisco Sosa Wagner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Invalidnost kot področje diskriminacije obravnavajo protidiskriminacijski zakoni EU in je v 
členu 10 PEU poleg starosti, spola, geografskega porekla itd. tudi priznana kot vir 
diskriminacije. Evropska strategija za invalide tudi poziva, naj se invalidnost vključi v vse 
evropske politike, kar pomeni tudi vključitev v javne agende in agende podjetij za družbeno 
odgovornost gospodarskih družb.

Predlog spremembe 68
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
Člen 46 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. el

Predlog spremembe 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 70
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 78/660/EGS
Člen 53a – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
vzpostavljeni učinkoviti in primerni 
mehanizmi za zagotovitev, da družbe v 
skladu z določbami te direktive pravilno 
razkrivajo nefinančne informacije.
Države članice zagotovijo, da so 
vzpostavljeni učinkoviti nacionalni 
postopki za uveljavitev izpolnjevanja 
obveznosti iz te direktive ter da so ti 
postopki na voljo za vse fizične in pravne 
osebe, ki imajo zakonit interes pri 
zagotavljanju, da se določbe te direktive 
spoštujejo.

Or. es

Obrazložitev

Države članice morajo vzpostaviti posebne mehanizme, da zagotovijo pravilno izvajanje in 
spoštovanje direktive. Da bi upoštevali zelo različne razmere v državah članicah, jim je treba 
omogočiti prilagodljivost pri uporabi teh mehanizmov.

Predlog spremembe 71
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 78/660/EGS
Člen 53a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Doda se naslednji člen 53aa: 
„Člen 53aa

Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo iz člena 46(ca) se na 
Komisijo prenese za obdobje štirih let od 
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....(4)*. Komisija pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila najkasneje šest 
mesecev pred iztekom štiriletnega 
obdobja. Prenos pooblastila se samodejno 
podaljša za enako obdobje, razen če 
Evropski parlament ali Svet nasprotuje 
temu podaljšanju najpozneje tri mesece 
pred koncem vsakega obdobja.
3. Pooblastilo iz člena 46(ca) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu preneha 
veljati pooblastilo, na katerega se sklep 
nanaša. Preklic začne veljati dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v 
določen v sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 46(ca), začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh 
mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za tri 
mesece.“

Or. en

Predlog spremembe 72
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)
Direktiva 2013/34/EU
Člen 48 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sprememba Direktive 2013/34/EU
Doda se naslednji člen 48a:
„Člen 48(a)
Dodatno razkritje po posameznih državah 
za vse sektorje
1. Države članice od vseh družb zahtevajo, 
da letno javno razkrijejo naslednje 
informacije za poslovno leto na 
konsolidirani podlagi, pri čemer 
informacije razvrstijo po državah članicah 
in tretjih državah, v katerih imajo družbe 
enoto:
(a) ime(na), naravo dejavnosti in 
geografsko lokacijo;
(b) promet;
(c) število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa;
(d) dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo;
(e) davek na dobiček ali izgubo;
(f) prejete javne subvencije.
2. Obveznost iz odstavka 1 tega člena se 
ne uporablja za družbe, ki jih ureja 
zakonodaja države članice ter katerih 
matično družbo ureja zakonodaja države 
članice in katerih informacije so 
vključene v informacije, ki jih razkrije ta 
matična družba/podjetje v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.
3. Informacije iz odstavka 1 se revidirajo v 
skladu z Direktivo 2006/43/ES ter objavijo 
– če je to mogoče – kot priloga k letnim in 
konsolidiranim računovodskim izkazom 
zadevnih družb, če je ustrezno.“

Or. en

Predlog spremembe 73
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 74
Bernd Lange

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pregled je uravnotežena in celovita analiza 
razvoja in uspešnosti poslovanja podjetja 
ter položaja podjetij, vključenih v 
konsolidacijo kot celoto, skladno z 
velikostjo in zapletenostjo poslovanja. Pri 
izpolnjevanju obveznosti pregleda se po 
možnosti upoštevajo smernice 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja iz leta 2011.

Or. de

Predlog spremembe 75
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
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Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da bodo določbe te direktive v skladu z novo opredelitvijo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb in da bodo pragi enaki kot v računovodskih direktivah.

Predlog spremembe 76
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS 
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 
povprečno skupno število zaposlenih v 
poslovnem letu je večje od 500, pri čemer 

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

je na dan bilance stanja njihova bilančna 
vsota večja od 17,5 milijonov EUR ali so 
njihovi čisti prihodki od prodaje večji od
35 milijonov EUR, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vsaj o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, ob 
upoštevanju celotne dobavne verige 
družbe, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 77
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
 Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 78
Jürgen Creutzmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
 Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 79
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 78/660/EGS
 Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo in katerih 

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 80
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) pomembnimi incidenti, do katerih je 
v zvezi s temi zadevami prišlo v obdobju 
poročanja;

Or. es

Obrazložitev

Poročilo o nefinančnih informacijah bi moralo vsebovati informacije o vseh pomembnih 
dogodkih na opredeljenih področjih, saj so te informacije potrebne, da potrošnikom in 
vlagateljem zagotovijo jasen in izčrpen pregled nad učinkom dejavnosti gospodarske družbe.

Predlog spremembe 81
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

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

(iii) tveganji na tem področju, povezanimi 
z dejavnostmi podjetja, ki bodo verjetno 
povzročile ali so povzročile nastanek 
resnih in škodljivih učinkov na področju 
socialnih in okoljskih zadev ter človekovih 
pravic, ter z načinom, kako podjetje 
upravlja z navedenimi tveganji.

Or. en

Predlog spremembe 82
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(iii) tveganji za družbo in družbenimi 
tveganji na tem področju in načinom, kako 
podjetje upravlja z navedenimi tveganji.

Or. es

Obrazložitev

Sprememba zaradi skladnosti besedila z novo opredelitvijo družbene odgovornosti 
gospodarskih družb.

Predlog spremembe 83
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 3 – točka iii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) analizo uporabe virov, ki vključuje 
vsaj uporabo zemljišč, vode in materialov 
ter emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 85
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

kot celoto, ne izvaja politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, to ustrezno 
obrazloži. Obrazložitev vsebuje oceno 
tveganja odločitve o neizvajanju takih 
politik.
Družbeni učinki dejavnosti družb 
vključujejo učinke, ki nastanejo pri 
dejavnostih družbe, vključene v 
konsolidacijo, pa tudi pri dejavnostih 
drugih družb, ki so povezane z družbo 
poročevalko prek poslovnih odnosov, kot 
so pobude za skupna podjetja ter dobavne 
in podizvajalske verige.

Or. es

Obrazložitev

Kot je opisano v poročilih Evropskega parlamenta o družbeni odgovornosti gospodarskih 
družb, je pomembno, da nefinančne informacije zajemajo tudi podizvajalsko in dobavno 
verigo. Vlagatelji in potrošniki morajo biti seznanjeni tudi z ocenami tveganja, ki so jih 
opravile gospodarske družbe, ki ne izvajajo politik, povezanih z zadevami s področja 
nefinančnih informacij.

Predlog spremembe 86
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kadar podjetja z manj kot 500 
zaposlenimi, vključena v konsolidacijo kot 
celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno ali 
več navedenih zadev, družba to ustrezno 
obrazloži.

Or. en
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Predlog spremembe 87
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Družba se pri zagotavljanju teh informacij 
opre na smernice za izvajanje ukrepov iz 
te direktive v zvezi z izjavo o nefinančnem 
poslovanju, in sicer od enega leta po 
njihovem sprejetju. Do takrat 
konsolidirano letno poročilo temelji 
najmanj na vodilnih načelih o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in na 
smernicah Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Konsolidirano 
letno poročilo lahko poleg tega temelji 
tudi na nacionalnih okvirih, okvirih EU ali
na mednarodnih okvirih, pri čemer se v 
tem primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.

Or. es

Predlog spremembe 88
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V konsolidiranem letnem poročilu se
lahko take informacije zagotovijo na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, pri čemer se v 

Družba pri zagotavljanju takih informacij 
upošteva svojo odgovornost za spoštovanje 
pravic in vrednot, ki jih ščitijo norme 
mednarodnega prava. Družba v zvezi s 
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tem primeru opredeli, kateri okviri so se 
uporabljali.

tem uporablja vodilna načela o 
podjetništvu in človekovih pravicah: 
izvajanje okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
smernice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) za 
večnacionalna podjetja. Družba lahko
poleg tega upošteva nacionalne okvire, 
okvire EU ali mednarodne okvire ter v tem 
primeru opredeli, katere okvire je 
uporabila. Ta določba se uporablja brez 
poseganja v zahteve te direktive ali drugo 
zakonodajo ali smernice Evropske unije, 
ki določajo natančnejša pravila za 
razkritje nefinančnih informacij s strani 
družb.

Or. en

Predlog spremembe 89
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Analiza vključuje ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za določeno poslovanje.
Komisija za namen te direktive sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 53 
(novo) in določi seznam ustreznih 
minimalnih kazalnikov, ki obsegajo vsaj 
naslednje podatke:
– družbeni: podatki o zaposlovanju, 
kolektivnih pogodbah, plačni strukturi, 
zdravju in varstvu, usposabljanju in 
izobraževanju, po spolu in po regijah:
– okoljski: podatki o uporabi virov, ki 
vključujejo vsaj uporabo zemljišč, vode, 
energije in materialov ter emisije 
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toplogrednih plinov;
– o človekovih pravicah: podatki družbe, 
dobaviteljev in drugih poslovnih 
partnerjev o številu vloženih pritožb v 
zvezi s človekovimi pravicami in o 
sprejetih ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 90
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družb in 
njenega družbenega učinka ter za 
preglednost in primerljivost pregleda, 
analiza vključuje ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za določeno poslovanje. Ta 
analiza vključuje ključne kazalnike 
uspešnosti, opredeljene v smernicah, ki jih 
pripravi Evropska komisija, in sicer od 
enega leta po njihovem sprejetju.

Or. es

Obrazložitev

Ključni kazalniki uspešnosti so nadvse pomembni za zagotovitev ustrezne ravni primerljivosti 
informacij, ki jih zagotovijo različne družbe.

Predlog spremembe 91
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 92
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka a
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36 – odstavek 1 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska podjetja, ki poslujejo v tretjih 
državah, predstavijo v okviru obveznosti 
pregleda v zvezi s socialnimi in okoljskimi 
zadevami in zaposlenimi ter v zvezi s 
spoštovanjem človekovih pravic tudi svojo 
dejavnost v tretjih državah.

Or. de

Predlog spremembe 93
Jürgen Creutzmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Kadar nadrejeno podjetje pripravlja 
celovito poročilo za isto poslovno leto, v 
katerega je vključena celotna skupina 
konsolidiranih podjetij, na podlagi 

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

nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, to poročilo pa
zajema informacije iz tretjega pododstavka 
odstavka 1, je izvzeto iz obveznosti 
priprave izjave o nefinančnem poslovanju 
iz tretjega pododstavka odstavka 1, kadar 
se tako celovito poročilo vključi v 
konsolidirano letno poročilo, objavi skupaj 
s konsolidiranim letnim poročilom ali se 
konsolidirano letno poročilo nanj sklicuje.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 94
Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 – točka b
Direktiva 83/394/EGS
Člen 36 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zagotovijo, da so 
vzpostavljeni učinkoviti in primerni 
mehanizmi za zagotovitev, da družbe v 
skladu z določbami te direktive pravilno 
razkrivajo nefinančne informacije.
Države članice zagotovijo, da so 
vzpostavljeni učinkoviti nacionalni 
postopki za uveljavitev izpolnjevanja 
obveznosti iz te direktive ter da so ti 
postopki na voljo za vse fizične in pravne 
osebe, ki imajo zakonit interes pri 
zagotavljanju, da se določbe te direktive 
spoštujejo.

Or. es
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Obrazložitev

Da bi preprečili tveganje lažne prijaznosti do okolja in zavajajočih informacij, je treba v 
državah članicah uvesti posebne mehanizme za pravilno izvajanje in izvrševanje te direktive. 
Da bi upoštevali zelo različne razmere v državah članicah, jim je treba omogočiti 
prilagodljivost pri uporabi teh mehanizmov.

Predlog spremembe 95
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 83/349/EGS
Člen 53a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Doda se naslednji člen 53a: 
„Člen 53a
Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo iz člena 36 se na Komisijo 
prenese za obdobje štirih let od ....(4)*. 
Komisija pripravi poročilo o prenosu 
pooblastila najkasneje šest mesecev pred 
iztekom štiriletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.
3. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 36. 
S sklepom o preklicu preneha veljati 
pooblastilo, na katerega se sklep nanaša. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v določen v sklepu. 
Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.
4. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
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obvesti Evropski parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 36, začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku treh 
mesecev od uradnega obvestila 
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za tri 
mesece.“

Or. en

Predlog spremembe 96
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)
Direktiva 2002/14/ES
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Spremembe Direktive 2002/14/ES

Člen 4 se spremeni:
(1) V odstavku 2 se doda naslednja točka 
(d):
„(d) če je primerno, obveščanje in 
posvetovanje o nefinančnih informacijah 
in informacijah o raznolikosti iz letnega 
poročila ali konsolidiranega letnega 
poročila iz Direktive 78/660/EGS oziroma 
Direktive 83/349/EGS.“

Or. en
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Predlog spremembe 97
Philippe Lamberts
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje [tri leta po sprejetju 
te direktive] pregleda določbe iz člena 46 
Direktive 78/660/EGS in člena 36 
Direktive 83/349 ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki 
po potrebi vsebuje zakonodajne predloge v 
zvezi z:
– nefinančnimi informacijami, razkritimi 
v praksi, vključno z informacijami o 
dobavni verigi, o učinkovitosti in o tem, 
ali so zagotovljene ustrezne smernice in 
metode;
– napredkom poročanja o nefinančnih 
informacijah po svetu;
– izvajanjem okvira Združenih narodov za 
„varovanje, spoštovanje in pomoč“ in 
njegovih vodilnih načel ter smernic 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD) za večnacionalna 
podjetja;
– uporabo kazalnikov, sprejetih z 
delegiranimi akti;
– oceno možnosti, da bi bile navedene 
določbe obvezne tudi za družbe z 250 do 
499 zaposlenimi;
– učinkovitostjo obstoječih mehanizmov 
za preverjanje in izvrševanje.“

Or. en


