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RÖVID INDOKOLÁS

I. Bevezetés 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) az évek során sikeresen járult hozzá olyan 
értékek megteremtéséhez, amelyek azáltal, hogy a vállalatok egyre inkább figyelembe veszik 
a hosszú távú környezetvédelmi és társadalmi kihívásokat, segítik az üzleti célok 
megvalósítását, és előnyösek a társadalom számára. A világ egyes térségei közül Európa az, 
ahol a legtöbb vállalat csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodásához, melyek minden 
évben jelentést nyújtanak be a CSR keretében folytatott tevékenységeikről.

Az ITRE-jelentés előadója azon a véleményen van, hogy a nem pénzügyi információk, 
például a vállalatok CSR-stratégiája közzétételének továbbra is üzleti indíttatásból kell 
történnie. A CSR keretében tett erőfeszítéseknek és a jelentéstételnek nem szabad pusztán 
bürokratikus gyakorlattá válniuk, hanem a vállalati stratégia szempontjából kulcsfontosságú 
kérdésekre kell összpontosítaniuk, és ki kell egészíteniük a vállalat stratégiáját. A vállalatok 
nem egyformák, így saját maguk tudják a legjobban eldönteni, mely kérdések és 
kezdeményezések a legrelevánsabbak CSR-tevékenységeik szempontjából.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel az a nem pénzügyi tevékenységekkel 
kapcsolatos, az érdelelt felek számára történő jelentéstétellel kapcsolatban elő kívánja 
mozdítani az átláthatóságot, illetve kezelni próbálja a töredezettséget és az európai 
vállalatokkal szemben támasztott eltérő igényeket.

II. A módosítások magyarázata

1) Teljesítés/magyarázat

Az érintettek számára az azzal kapcsolatos átláthatóság növelése és töredezettség csökkentése 
érdekében, hogy a vállalatok milyen kereteket alkalmaznak, mely témákról tesznek jelentést, 
illetve hol találhatók a jelentéseik, az előadó úgy véli, hogy a CSR-stratégiával rendelkező 
vállalatok esetében elegendő, ha CSR-tevékenységeikről az éves jelentésben számolnak be. 
Ezenkívül a CSR üzleti indíttatásának megőrzése, valamint annak ösztönzése szempontjából, 
hogy a vállalatok üzleti stratégiájuk szerves részeként végezzenek CSR-tevékenységeket, a 
politikai szempontból kiválasztott kategóriákból álló hosszadalmas lista adminisztratív terhet 
jelent, és nem jelent hozzáadott értéket a vállalatok (amelyek nem feltétlenül tevékenykednek 
abban az ágazatban, amely tekintetében az adott kategória releváns lehet) vagy az érintettek 
számára. 

2) A kockázatokról

Az előadó véleménye szerint a kockázatok típusát le kellene szűkíteni a főbb kockázatokra, 
ezzel lehetővé téve a vállalatok számára, hogy jelentéseiket a fennálló fontosabb kockázatokra 
tudják korlátozni és ezekre tudjanak összpontosítani, és ne egy általános, kevés információt 
tartalmazó, bármely ágazat bármely vállalatára vonatkozó kockázatokról szóló szöveggel 
telezsúfolt jelentést dolgozzanak ki.
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3) Szabályozási keret

Az előadó javasolja a „nemzeti” keret törlését, ezzel próbálva kezelni a töredezettség kérdését 
és előmozdítva az átláthatóságot az érdekelt felek számára a jelentések olvasása és 
összehasonlítása során. A jelentéstételt a már bevett nemzetközi és európai keretek 
felhasználásával kell végrehajtani. 

4) A sokszínűség

Az előadó úgy véli, hogy a kkv-kat kifejezetten ki kellene vonni a sokszínűségre vonatkozó 
jelentéstételi kötelezettség alól, amely a tőzsdén jegyzett vállalatokra alkalmazandó. Az 
előadó ezenkívül azon a véleményen van, hogy az „indokolt” szót törölni kell, mivel az 
„egyértelmű” magyarázatnak elegendőnek kell lennie. 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI) 
támaszkodhatnak.

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
78/660/EGK irányelv 
46 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés g) pontja nem 
alkalmazandó a 27. cikk szerinti 
társaságokra.

(4) Az (1) bekezdés g) pontja nem 
alkalmazandó a 27. cikk szerinti 
társaságokra, valamint a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlásban1 meghatározottak 
szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozásokra.

__________________
1 A Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának 
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meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.)

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kockázatok és e kockázatok vállalat általi 
kezelésének módja.

Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


