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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Uvod 

Družbena odgovornost podjetij se je z leti razvila v učinkovit način za ustvarjanje vrednosti, 
ki prispeva tako k podjetniškim ciljem kot k družbi, saj podjetja namenjajo večjo pozornost 
dolgoročnim okoljskim in družbenim izzivom. Evropa je regija v svetu, v kateri se je večina 
podjetij pridružila pobudi ZN za globalni dogovor, v okviru katere vsako leto predložijo 
poročila o svojih dejavnostih v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij.

Poročevalec poročila odbora ITRE meni, da mora razkritje nefinančnih informacij, kot je 
razkritje strategije za družbeno odgovornost podjetij s strani podjetij, ostati poslovno 
naravnano. Prizadevanja in poročanje na področju družbene odgovornosti podjetij morajo biti 
osredotočeni na vprašanja, ki so ključna za strategijo podjetja, ter morajo dopolnjevati to 
strategijo, namesto da se izvajajo zgolj kot birokratska formalnost. Podjetja se razlikujejo in 
lahko sama najbolje presodijo, katera vprašanja in pobude so najpomembnejše za njihove 
dejavnosti v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij.

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije kot način za spodbujanje preglednosti ter odpravo 
razdrobljenosti in različnih zahtev, s katerimi se srečujejo podjetja v Evropi, ko 
zainteresiranim stranem poročajo o nefinančnih dejavnostih.

II. Razlaga predlogov sprememb

1) Pristop „izpolnjuj ali utemelji“

Za rešitev vprašanj preglednosti in razdrobljenosti, s katerimi se zainteresirane strani srečujejo 
v zvezi z okviri, ki jih uporabljajo podjetja, temami, o katerih poročajo, in v zvezi s tem, kje 
lahko zainteresirane strani najdejo poročila teh podjetij, po mnenju poročevalca zadostuje, da 
za podjetja z vzpostavljeno strategijo za družbeno odgovornost velja zahteva o razkritju 
dejavnosti v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij v letnih poročilih. Če želimo ohraniti 
poslovno naravnanost družbene odgovornosti podjetij in spodbuditi podjetja k izvajanju 
dejavnosti v zvezi z družbeno odgovornostjo kot sestavnega dela njihove poslovne strategije, 
bo dolg seznam politično izbranih kategorij pomenil upravno breme, kar ne bo prispevalo k 
dodani vrednosti za podjetja (ki ne delujejo nujno v sektorju, za katerega je zadevna 
kategorija ustrezna) ali zainteresiranih strani. 

2) Tveganja

Poročevalec predlaga, da se opredelijo glavna tveganja, tako da bi lahko podjetja osredotočila 
in omejila poročanje na obstoječa pomembna tveganja ter ne bi nepotrebno polnila svojih 
poročil s splošnim in neinformativnim besedilom o tveganjih, ki se lahko pojavijo v katerem 
koli podjetju v katerem koli sektorju.

3) Regulativni okvir



PE516.970v01-00 4/10 PA\1002327SL.doc

SL

Poročevalec predlaga, da se črta „nacionalni“ okvir kot način za obravnavanje vprašanja 
razdrobljenosti in spodbujanje preglednosti za zainteresirane strani, ki berejo in primerjajo 
poročila. Poročila bi bilo treba pripravljati v skladu z vzpostavljenim mednarodnim in 
evropskim okvirom. 

4) Raznolikost

Poročevalec meni, da bi bilo treba mala in srednja podjetja izrecno izključiti iz zahteve glede 
poročanja o raznolikosti, ki velja za podjetja, ki kotirajo na borzi. Poleg tega poročevalec 
meni, da bi bilo treba črtati izraz „utemeljena“, saj bi morala „jasna“ obrazložitev zadostovati. 



PA\1002327SL.doc 5/10 PE516.970v01-00

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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, 
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.

Or. en

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 

(b) Za družbe, katerih povprečno število 
zaposlenih v poslovnem letu je večje 
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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:

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, in ki so sprejele 
politiko o okoljskih in socialnih zadevah, 
zaposlenih, spoštovanju človekovih pravic 
ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji 
in podkupovanju, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 3

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 5

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.“

„4. Kadar družba pripravlja celovito 
poročilo za isto poslovno leto na podlagi 
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.“

Or. en

Predlog spremembe 6

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 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. en
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 78/660/EGS 
Člen 46a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Točka (g) odstavka 1 se ne uporablja za 
družbe v smislu člena 27.“

„4. Točka (g) odstavka 1 se ne uporablja za 
družbe v smislu člena 27 ter za mikro, 
mala in srednje velika podjetja, kot so 
opredeljena v Priporočilu Komisije 
2003/361/ES 1.“

__________________
1 Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednje velikih podjetij (UL L 124 
20.5.2003, str. 36).

Or. en

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za podjetja, nadrejena podjetjem, ki se 
morajo vključiti v konsolidacijo, 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, in ki so sprejela 
politiko o okoljskih in socialnih zadevah, 
zaposlenih, spoštovanju človekovih pravic 
ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji 
in podkupovanju, pregled vključuje tudi 
izjavo o nefinančnem poslovanju z 
informacijami vključno z:
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Or. en

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

take informacije zagotovijo na podlagi 
okvirov EU ali mednarodnih okvirov, pri 
čemer se v tem primeru opredeli, kateri 
okviri so se uporabljali.

Or. en

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en


