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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door 
bepaalde grote ondernemingen en groepen
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0207),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0103/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...1,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
economische en monetaire zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB L ... van ..., blz. ....
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Richtlijn 2013/34/EU met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen

Or. en

Motivering

De Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad zijn bij Richtlijn 2013/34/EU 
ingetrokken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In haar mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, “Akte voor de 
interne markt: Twaalf hefbomen voor het 
stimuleren van de groei en het versterken 
van het vertrouwen. Samen werk maken 
van een nieuwe groei”9, die op 13 april 
2011 werd goedgekeurd, wijst de 
Commissie erop dat het noodzakelijk is de 
transparantie te verbeteren van de sociale 
en milieu-informatie die door 
ondernemingen uit alle sectoren wordt 
verstrekt, om ervoor te zorgen dat voor 
iedereen gelijke regels gelden.

(1) In haar mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, “Akte voor de 
interne markt: Twaalf hefbomen voor het 
stimuleren van de groei en het versterken 
van het vertrouwen. Samen werk maken 
van een nieuwe groei”, die op 13 april 
2011 werd goedgekeurd, wijst de 
Commissie erop dat het noodzakelijk is de 
transparantie te verbeteren van de sociale 
en milieu-informatie die door 
ondernemingen uit alle sectoren wordt 
verstrekt, om ervoor te zorgen dat voor 
iedereen gelijke regels gelden.

__________________ __________________
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9 COM(2011) 206 definitief van 13 april 
2011.

9 COM(2011)0206 van 13 april 2011.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In de mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, “Een vernieuwde 
EU-strategie 2011-2014 ter bevordering 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen"10, goedgekeurd op 25 
oktober 2011, heeft de Commissie opnieuw 
gewezen op de noodzaak de bekendmaking 
van sociale en milieu-informatie te 
verbeteren door middel van een 
wetgevingsvoorstel terzake.

(2) In de mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s, “Een vernieuwde 
EU-strategie 2011-2014 ter bevordering 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen", goedgekeurd op 25 oktober 
2011, heeft de Commissie opnieuw 
gewezen op de noodzaak de bekendmaking 
van sociale en milieu-informatie te 
verbeteren door middel van een 
wetgevingsvoorstel terzake.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 definitief van 13 april 
2011.

9 COM(2011)0206 van 13 april 2011.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resoluties van 6 februari 2013 over 
respectievelijk “maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: 
verantwoordelijk en transparant zakelijk 
gedrag en duurzame groei”11 en

(3) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resoluties van 6 februari 2013 over 
respectievelijk “maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: 
verantwoordelijk en transparant zakelijk 
gedrag en duurzame groei” en
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“maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: het bevorderen van de 
belangen in de samenleving en de weg naar 
duurzaam en inclusief herstel”12 erkend dat 
het belangrijk is dat het bedrijfsleven 
informatie over duurzaamheid, zoals 
sociale en milieufactoren, verspreidt 
teneinde de risico’s met betrekking tot 
duurzaamheid te identificeren en het 
vertrouwen van investeerders en 
consumenten te vergroten, en het heeft de 
Commissie opgeroepen een voorstel
inzake openbaarmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen in te
dienen.

“maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: het bevorderen van de 
belangen in de samenleving en de weg naar 
duurzaam en inclusief herstel” erkend dat 
het belangrijk is dat het bedrijfsleven 
informatie over duurzaamheid, zoals 
sociale en milieufactoren, verspreidt 
teneinde de risico’s met betrekking tot 
duurzaamheid te identificeren en het 
vertrouwen van investeerders en 
consumenten te vergroten. Daarom heeft 
het Europees Parlement de Commissie
verzocht om een wetgevingsvoorstel
inzake openbaarmaking van niet-financiële 
informatie door ondernemingen dat de 
grootst mogelijke flexibiliteit van 
handelen biedt, teneinde rekening te 
houden met het multidimensionale 
karakter van mvo en de diversiteit van het 
door bedrijven gevoerde mvo-beleid, en 
dat bovendien voldoende 
vergelijkbaarheid waarborgt om in de 
behoeften van investeerders en andere 
belanghebbenden te voorzien en om 
consumenten eenvoudig toegang te 
verschaffen tot informatie met betrekking 
tot het effect van bedrijven op de 
maatschappij.

__________________ __________________
11 Verslag over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: verantwoordelijk en transparant 
zakelijk gedrag en duurzame groei 
(2012/2098/INI); Commissie juridische zaken. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-
2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

11 Verslag over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: verantwoordelijk en transparant 
zakelijk gedrag en duurzame groei 
(2012/2098/INI); Commissie juridische zaken. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-
2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

12 Verslag over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: het bevorderen van de belangen 
in de samenleving en de weg naar duurzaam en 
inclusief herstel (2012/2097/INI) ; Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-
2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

12 Verslag over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen: het bevorderen van de belangen 
in de samenleving en de weg naar duurzaam en 
inclusief herstel (2012/2097/INI) ; Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-
2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De nationale bepalingen die betrekking 
hebben op de bekendmaking van niet-
financiële informatie betreffende grote 
naamloze vennootschappen dienen te 
worden gecoördineerd in het belang van 
ondernemingen, aandeelhouders en andere 
belanghebbenden. Coördinatie op deze 
gebieden is noodzakelijk omdat de meeste 
van deze ondernemingen actief zijn in 
meer dan een lidstaat.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Verder moeten ook bepaalde wettelijke 
minimumverplichtingen worden opgelegd 
inzake de omvang van de informatie die 
ondernemingen in heel de Unie aan het 
publiek moeten verstrekken. Jaarverslagen
moeten een eerlijk en volledig beeld bieden 
van de beleidskeuzen, resultaten en risico’s 
van een onderneming.

(5) Verder moeten ook bepaalde wettelijke 
minimumverplichtingen worden opgelegd 
inzake de omvang van de informatie die 
ondernemingen in heel de Unie aan het 
publiek moeten verstrekken.
Beheersverslagen moeten een eerlijk en 
volledig beeld bieden van de 
beleidskeuzen, resultaten en risico’s van 
een onderneming.

Or. en

Amendement 7

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

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

(6) Om te komen tot meer consistentie en 
vergelijkbaarheid van de niet-financiële 
informatie die in de Unie wordt 
bekendgemaakt, moet aan ondernemingen
de verplichting worden opgelegd om in 
hun beheersverslag een niet-financiële 
verklaring op te nemen die minstens 
betrekking heeft op milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, naleving van 
de mensenrechten, bestrijding van 
corruptie en omkoping. Deze verklaring 
moet een beschrijving bevatten van de 
beleidskeuzen, resultaten en risico’s die 
met deze aangelegenheden verbonden zijn.
De niet-financiële verklaring moet in 
voorkomend geval ook een verwijzing 
bevatten naar de 
zorgvuldigheidsprocedures die de
ondernemingen toepassen om bestaande 
en potentiële negatieve effecten naar 
gelang hun omvang en de aard en de 
context van hun activiteiten vast te stellen, 
te voorkomen en af te zwakken.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met betrekking tot 
milieuaangelegenheden moet de 
verklaring, indien van toepassing, 
gegevens bevatten over de te voorziene 
effecten van de activiteiten van een 
onderneming op het milieu, de 
gezondheid en de veiligheid, het gebruik 
van hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
energiebronnen, broeikasgasemissies en 
luchtverontreiniging. Met betrekking tot 
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sociale en personeelsaangelegenheden 
moet de informatie in de verklaring met 
name de betrekkingen van de 
onderneming met haar onderaannemers, 
de toepassing van fundamentele 
verdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), de 
arbeidsvoorwaarden, de sociale dialoog, 
gezondheid en veiligheid op het werk en 
de dialoog met plaatselijke 
gemeenschappen betreffen, alsook de 
maatregelen die genomen zijn ten behoeve 
van de bescherming en ontwikkeling van 
die gemeenschappen. Met betrekking tot 
de mensenrechten en de bestrijding van 
corruptie en omkoperij moet de niet-
financiële verklaring minstens informatie 
bevatten over de preventie van 
mensenrechtenschendingen en over 
instrumenten waarover de onderneming 
beschikt om corruptie en omkoperij te 
bestrijden.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Ondernemingen moeten passende 
informatie verstrekken over 
aangelegenheden die zeer waarschijnlijk 
tot de verwerkelijking van risico's op 
ernstige effecten leiden, evenals over 
ernstige effecten die zich reeds hebben 
voorgedaan. De ernst van die effecten 
moet beoordeeld worden naar gelang hun 
omvang en belang. De risico's op 
negatieve effecten kunnen voortvloeien 
uit de activiteiten van de onderneming zelf 
of verband houden met haar activiteiten, 
producten of zakelijke betrekkingen.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) De openbaarmaking van 
informatie over de voornaamste risico's, 
op handen zijnde ontwikkelingen of 
aangelegenheden waarover onderhandeld 
wordt, kan leiden tot de onthulling van 
gevoelige bedrijfsinformatie en 
dientengevolge het bedrijfsmodel of 
uiteindelijk zelfs de concurrentie 
verstoren. Daarom moeten de leden van 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen kunnen 
beslissen of zij dergelijke informatie 
openbaar maken als dat de belangen van 
de onderneming ernstig zou schaden.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie kunnen ondernemingen zich 
baseren op nationale kaderregelingen, 
EU-kaderregelingen zoals het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS) en internationale 
kaderovereenkomsten zoals het Global 
Compact van de VN, de richtsnoeren 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader “Protect, Respect 
and Remedy” van de Verenigde Naties, de 
richtsnoeren voor multinationale 

(7) Voor het verstrekken van deze 
informatie moeten ondernemingen zich in 
de regel baseren op de richtsnoeren inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten ter 
uitvoering van het kader “Protect, Respect 
and Remedy” van de Verenigde Naties, de 
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) en de tripartiete 
beginselverklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende 
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ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Internationale 
Organisatie voor normalisatie (ISO) 
26000, de tripartiete beginselverklaring van 
de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende multinationale ondernemingen 
en sociaal beleid en het Global Reporting 
Initiative.

multinationale ondernemingen en sociaal 
beleid. Ook kunnen zij zich baseren op 
nationale kaderregelingen, 
kaderregelingen van de Unie zoals het 
milieubeheer- en milieuauditsysteem 
(EMAS), en internationale 
kaderregelingen zoals het Global 
Compact van de VN, de Internationale 
Organisatie voor normalisatie (ISO) 
26000, het Global Reporting Initiative, het 
Carbon Disclosure Project (CDP) en het 
Carbon Disclosure Standards Board 
(CDSB).

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In punt 47 van de slotverklaring van de 
Rio +20-conferentie van de Verenigde 
Naties, “The Future We Want”13, wordt 
erkend dat het belangrijk is te rapporteren 
over duurzaam ondernemen en worden 
ondernemingen, waar passend, ertoe 
aangemoedigd te overwegen of zij 
informatie over duurzaamheid in hun 
rapportagecyclus kunnen opnemen.
Bedrijfssectoren, belangstellende 
regeringen en desbetreffende 
belanghebbenden worden er eveneens toe 
aangezet waar passend, met de steun van 
het systeem van de Verenigde Naties, 
modellen voor goede praktijken te 
ontwikkelen en rekening houdend met 
ervaringen met reeds bestaande 
kaderregelingen acties te bevorderen om 
daarin financiële en niet-financiële 
informatie bekend te maken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

__________________
13 Verenigde Naties, “The Future We 
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Want”, slotdocument van de Conferentie 
van de Verenigde Naties inzake duurzame 
ontwikkeling RIO+20, A/CONF. 216/L.1.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Meer transparantie met betrekking 
tot de activiteiten van grote 
ondernemingen en groepen is belangrijk 
om inkomsten te beschermen en ervoor te 
zorgen dat de burgers vertrouwen hebben 
in de eerlijkheid en effectiviteit van 
belastingstelsels en dat de burgers van de 
Unie grote ondernemingen en groepen 
vertrouwen. Daarom heeft de Europese 
Raad in zijn conclusies van 22 mei 2013 
opgeroepen tot snelle vorderingen op het 
gebied van belastingontduiking en -fraude 
en onder meer besloten dat het voorstel tot 
wijziging van de richtlijnen inzake niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen zo zal worden 
behandeld dat er met name voor wordt 
gezorgd dat grote bedrijven en groepen 
per land gaan rapporteren. Te dien einde 
moet de Commissie bij de herziening van 
de rapportageregeling van Richtlijn 
2013/34/EU overwegen of er voor grote 
ondernemingen en organisaties van 
openbaar belang een verplichting moet
worden ingevoerd om jaarlijks voor elke 
lidstaat en elk derde land waarin zij 
werkzaam zijn een verslag te publiceren 
dat minstens informatie bevat over het 
resultaat uit bedrijfsvoering vóór 
belasting, de belasting op het resultaat en 
de ontvangen overheidssubsidie.
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Europese Raad van 24 en 25 maart 
2011 heeft opgeroepen om de 
administratieve rompslomp, vooral voor 
kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo’s), op Europees en nationaal niveau 
te verminderen en heeft maatregelen ter 
verbetering van de productiviteit 
voorgesteld. De Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
heeft daarnaast tot doel het 
ondernemingsklimaat voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) te 
verbeteren en hun activiteiten op 
internationaal vlak te bevorderen. Volgens 
het "denk eerst klein"-principe moeten de 
voorschriften inzake bekendmaking in de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG
derhalve alleen worden toegepast op 
bepaalde grote ondernemingen en groepen.

(10) De Europese Raad van 24 en 25 maart 
2011 heeft opgeroepen om de 
administratieve rompslomp, vooral voor 
kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo’s), op Europees en nationaal niveau 
te verminderen en heeft maatregelen ter 
verbetering van de productiviteit 
voorgesteld. De Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
heeft daarnaast tot doel het 
ondernemingsklimaat voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) te 
verbeteren en hun activiteiten op 
internationaal vlak te bevorderen. Volgens 
het "denk eerst klein"-principe moeten de 
voorschriften inzake bekendmaking in de
Richtlijn 2013/34/EU derhalve alleen 
worden toegepast op bepaalde grote 
ondernemingen en groepen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het toepassingsgebied van deze 
verplichtingen inzake bekendmaking van 
niet-financiële informatie moet worden 
gedefinieerd op basis van het gemiddelde 
personeelsbestand, de totale omvang van 
de activa en de omzet. Kmo’s moeten van 
bijkomende verplichtingen worden 

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

ontheven en de verplichting tot 
bekendmaking van een niet-financiële 
verklaring in het beheersverslag moet 
alleen van toepassing zijn op grote
ondernemingen en groepen met een 
gemiddeld personeelsbestand van meer dan 
500 werknemers.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Een aantal van de ondernemingen en 
groepen die onder Richtlijn 78/660/EEG 
en Richtlijn 83/349/EEG vallen, 
rapporteren reeds op vrijwillige basis over 
niet-financiële aangelegenheden. Deze 
ondernemingen mogen niet worden 
verplicht dit niet-financieel overzicht in 
het jaarverslag te verstrekken, op 
voorwaarde dat het verslag overeenstemt 
met hetzelfde boekjaar, minstens dezelfde 
inhoud bevat als die welke door deze 
richtlijn is voorgeschreven, en bij het
jaarverslag wordt gevoegd.

(12) Een aantal van de ondernemingen en 
groepen die onder Richtlijn 2013/34/EU 
vallen, rapporteren reeds op vrijwillige 
basis over niet-financiële aangelegenheden.
Deze ondernemingen mogen niet worden 
verplicht deze niet-financiële verklaring in 
het beheersverslag te verstrekken, op 
voorwaarde dat het verslag overeenstemt 
met hetzelfde boekjaar, minstens dezelfde 
inhoud bevat als die welke door deze 
richtlijn is voorgeschreven, en bij het
beheersverslag wordt gevoegd.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een groot aantal van de 
ondernemingen die binnen het 

(13) Een groot aantal van de 
ondernemingen die binnen het 
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toepassingsgebied van Richtlijn
78/660/EEG vallen, behoren tot groepen 
van ondernemingen. Er moeten dan 
geconsolideerde jaarverslagen worden 
opgesteld om de informatie over deze 
groepen van ondernemingen ter kennis te 
brengen van leden van de groep en derden.
Daarom is coördinatie van de nationale 
wetgevingen inzake geconsolideerde
jaarverslagen nodig, om de doelstellingen 
te verwezenlijken met betrekking tot de 
vergelijkbaarheid en de samenhang van de 
informatie die ondernemingen in de Unie 
moeten bekendmaken.

toepassingsgebied van Richtlijn
2013/34/EU vallen, behoren tot groepen 
van ondernemingen. Er moeten dan 
geconsolideerde beheersverslagen worden 
opgesteld om de informatie over deze 
groepen van ondernemingen ter kennis te 
brengen van leden van de groep en derden.
Daarom is coördinatie van de nationale 
wetgevingen inzake geconsolideerde
beheersverslagen nodig, om de 
doelstellingen te verwezenlijken met 
betrekking tot de vergelijkbaarheid en de 
samenhang van de informatie die 
ondernemingen in de Unie moeten 
bekendmaken.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zoals voorgeschreven bij artikel 51 
bis, onder e), van Richtlijn 78/660/EEG, 
moet het verslag van de externe 
accountants eveneens een oordeel 
bevatten over de samenhang, of het 
ontbreken daarvan, tussen het 
jaarverslag, met inbegrip van de in het 
jaarverslag opgenomen niet-financiële 
informatie, en de jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar.

Schrappen

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van vennootschappen bevordert 
het goede begrip van de bedrijfsorganisatie 
en van het zakendoen. Deze diversiteit 
zorgt ervoor dat de leden van deze organen 
de bestuursbeslissingen op constructieve 
wijze ter discussie kunnen stellen en meer 
open komen te staan voor vernieuwende 
ideeën, waardoor het zogenoemde
“eenheidsdenken”, met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt aangepakt.
Aldus wordt een daadwerkelijke vorm van 
toezicht op het bestuur en een succesvolle 
governance van de vennootschap
bevorderd. Het is dan ook belangrijk meer 
transparantie te brengen in het 
diversiteitsbeleid dat ondernemingen 
voeren. Hierdoor wordt de markt 
geïnformeerd over de praktijken op het 
gebied van corporate governance en 
worden ondernemingen indirect onder druk 
gezet om te zorgen voor meer diversiteit in 
hun raad van bestuur.

(15) Diversiteit van competenties en 
meningen van de leden van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van ondernemingen bevordert het 
goede begrip van de bedrijfsorganisatie en 
van het zakendoen. Deze diversiteit zorgt 
ervoor dat de leden van deze organen de 
bestuursbeslissingen op constructieve wijze 
ter discussie kunnen stellen en meer open 
komen te staan voor vernieuwende ideeën, 
waardoor het zogenoemde
“eenheidsdenken”, met gelijklopende 
meningen onder de leden, wordt aangepakt.
Aldus wordt een daadwerkelijke vorm van 
toezicht op het bestuur en een succesvolle 
governance van de onderneming
bevorderd. Het is dan ook belangrijk meer 
transparantie te brengen in het 
diversiteitsbeleid dat ondernemingen 
voeren. Hierdoor wordt de markt 
geïnformeerd over de praktijken op het 
gebied van corporate governance en 
worden ondernemingen indirect onder druk 
gezet om te zorgen voor meer diversiteit in 
hun raad van bestuur.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beursgenoteerde ondernemingen.
Bekendmaking van het diversiteitsbeleid 
moet een onderdeel zijn van de verklaring 
inzake corporate governance, zoals 
voorgeschreven bij artikel 20 van Richtlijn
2013/34/EU. Ondernemingen die geen 
diversiteitsbeleid voeren, moeten niet 
worden verplicht een dergelijk beleid in te 
voeren maar moeten duidelijk toelichten 
om welke redenen zij dat niet doen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het verbeteren van de 
relevantie, de samenhang en de 
vergelijkbaarheid van de informatie die 
door ondernemingen in de Unie wordt 
bekendgemaakt, niet voldoende kan 
worden verwezenlijkt door de lidstaten en 
derhalve wegens de gevolgen van het 
optreden beter op uniaal niveau kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
datzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om de nagestreefde 
doelstelling te bereiken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

(19) Richtlijn 2013/34/EU moet derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijzigingen van Richtlijn 78/660/EEG Wijzigingen van Richtlijn 2013/34/EU

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 78/660/EEG wordt als volgt 
gewijzigd:

Richtlijn 2013/34/EU wordt als volgt 
gewijzigd:

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
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Richtlijn 78/660/EEG
Artikel 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) Lid 1 wordt vervangen door:
"1. a) Het jaarverslag moet ten minste een 
getrouw overzicht geven van de 
ontwikkeling en de resultaten van het 
bedrijf en van de positie van de 
vennootschap, alsmede een beschrijving 
van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij wordt 
geconfronteerd.
Het overzicht bevat een evenwichtige en 
volledige analyse van de ontwikkeling en 
de resultaten van het bedrijf en van de 
positie van de vennootschap die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf.
b) Voor vennootschappen die gedurende 
het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
hebben en ofwel een balanstotaal van 
meer dan 20 miljoen EUR ofwel een 
netto-omzet van meer dan 40 miljoen 
EUR hebben, bevat het overzicht ook een 
niet-financiële verklaring met informatie 
die minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van: 
(i) een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden;
(ii) de resultaten van dit beleid;
(iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe 
de vennootschap deze risico’s beheert.
Wanneer een vennootschap geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
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waarom zij dit niet doet.
Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan de vennootschap zich baseren op 
nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen en in dat geval vermeldt 
zij op welke kaderregelingen zij zich heeft 
gebaseerd.
c) In de mate waarin zulks noodzakelijk is
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
vennootschap, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking 
hebben op het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.
d) In deze analyse omvat het jaarverslag, 
waar dit passend wordt geacht, 
verwijzingen naar en aanvullende uitleg 
betreffende de bedragen in de 
jaarrekening.”
(b) Lid 4 wordt vervangen door: 
"4. Wanneer een vennootschap op basis 
van nationale, EU-wijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1, onder b), bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1, 
onder b), op te stellen, op voorwaarde dat 
dit verslag deel uitmaakt van het 
jaarverslag.”
(c) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd: 
"5. Een vennootschap is als 
dochtervennootschap ontheven van de in 
lid 1, onder b), bedoelde verplichtingen 
indien de vennootschap en de 
dochtervennootschappen ervan 
geconsolideerd zijn in de financiële 
overzichten en het jaarverslag van een 
andere vennootschap en het 
geconsolideerde jaarverslag 
overeenkomstig artikel 36, lid 1, van 
Richtlijn 83/349/EEG is opgesteld.” 
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Zie amendement op artikel 19 van Richtlijn 2013/34/EU 

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 46 bis wordt als volgt 
gewijzigd:

Schrappen

(a) aan lid 1 wordt het volgende punt g) 
toegevoegd:
"g) een beschrijving van het beleid van de 
vennootschap inzake diversiteit voor haar 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot leeftijd, geslacht, geografische 
diversiteit, achtergrond inzake opleiding 
en beroepservaring, de doelstellingen van 
dit diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
vennootschap geen beleid op dit gebied 
voert, bevat het overzicht een duidelijke en 
gemotiveerde toelichting waarom zij dit 
niet doet.”
(b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd: 
"4. Punt g) van lid 1 is niet van 
toepassing op vennootschappen in de zin 
van artikel 27.”

Zie amendement op artikel 20 van Richtlijn 2013/34/EU 

Or. en
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Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Artikel 53 bis wordt vervangen door: Schrappen
“Artikel 53 bis
De lidstaten staan de ontheffingen als 
bedoeld in de artikelen 1 bis, 11 en 27, 
artikel 43, lid 1, punten 7 bis en 7 ter, 
artikel 46, lid 3, en de artikelen 47 en 51 
van deze richtlijn, niet toe aan 
vennootschappen waarvan de effecten zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt in de zin van 
artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 
2004/39/EG.”

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) – inleidende formule
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 19 wordt als volgt 
gewijzigd:

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) – letter a
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 – lid 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) In lid 1 wordt de derde alinea 
geschrapt;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) – letter b
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 – leden 1 bis t/m 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende leden worden toegevoegd:
"1 bis. Voor grote ondernemingen die 
gedurende het boekjaar een gemiddeld 
personeelsbestand van meer dan 500 
hebben bevat het overzicht ook een niet-
financiële verklaring met informatie die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping, 
met inbegrip van:
a) een beschrijving van het door de 
onderneming gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden, in 
voorkomend geval met vermelding van de 
toegepaste zorgvuldigheidsprocedures;
b) de resultaten van dit beleid;
c) de voornaamste risico's die verbonden 
zijn aan aangelegenheden in verband met 
de activiteiten, producten of zakelijke 
betrekkingen van de onderneming die 
waarschijnlijk zullen leiden tot ernstige 
negatieve effecten op deze gebieden, en 
hoe de vennootschap deze risico’s beheert.
Wanneer een onderneming geen beleid 
voert met betrekking tot een of meerdere 
van deze aangelegenheden, motiveert zij 
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in het overzicht waarom zij dit niet doet.
De in punt c) van de eerste alinea 
bedoelde informatie, op handen zijnde 
ontwikkelingen of aangelegenheden 
waarover onderhandeld wordt hoeven niet 
openbaar te worden gemaakt indien de 
leden van het bestuurs - , leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van oordeel zijn 
dat dit de belangen van de onderneming 
ernstig zou schaden.
Voor het verstrekken van de in de eerste 
alinea voorgeschreven informatie kan de 
onderneming zich baseren op nationale, 
Uniewijde of internationale 
kaderregelingen en in dat geval vermeldt 
de onderneming op welke 
kaderregelingen zij zich heeft gebaseerd.
1 ter. In de mate waarin zulks 
noodzakelijk is voor een goed begrip van 
de ontwikkeling, de resultaten of de 
positie van de onderneming en voor de 
transparantie en vergelijkbaarheid van
het overzicht, omvat de in lid 1 bedoelde 
analyse ook essentiële financiële en niet-
financiële prestatie-indicatoren die 
betrekking hebben op het specifieke 
bedrijf van de onderneming.
1 quater. Bij de verstrekking van de in lid 
1 bedoelde analyse omvat het 
beheersverslag in voorkomend geval 
verwijzingen naar en aanvullende uitleg 
betreffende de bedragen in de jaarlijkse 
financiële overzichten.";

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)– letter c (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Lid 4 wordt vervangen door:
"4. Wanneer een onderneming op basis 
van nationale, Uniewijde of internationale 
kaderregelingen een omstandig verslag 
opstelt dat overeenstemt met hetzelfde 
boekjaar en dat betrekking heeft op de in 
lid 1 bis bedoelde informatie, is zij 
ontheven van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1 
bis op te stellen, op voorwaarde dat dit 
omstandige verslag deel uitmaakt van het 
beheersverslag.”

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) – letter d (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Het volgende lid 4 bis wordt 
toegevoegd:
"4 bis. Een onderneming is als 
dochteronderneming vrijgesteld van de in 
lid 1 bis neergelegde verplichtingen indien 
de onderneming en haar 
dochterondernemingen opgenomen zijn in 
de geconsolideerde financiële overzichten 
en het geconsolideerde beheersverslag 
van een andere onderneming en dat 
geconsolideerde beheersverslag 
overeenkomstig artikel 29 is 
geredigeerd.".

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw) – inleidende formule
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 20 wordt als volgt 
gewijzigd:

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw) – letter a
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 20 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Aan artikel 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"f bis) een beschrijving van het 
diversiteitsbeleid van de onderneming 
voor haar bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen met betrekking 
tot aspecten als leeftijd, geslacht, 
handicap, opleidings- en professionele 
achtergrond, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien de 
onderneming geen beleid op dit gebied 
voert, motiveert zij in de verklaring 
waarom zij dit niet doet."; 

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw) – letter b
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Lid 3 wordt vervangen door:
'3. De wettelijke auditor of het 
auditkantoor geeft overeenkomstig 
artikel 34, lid 1, tweede alinea, een 
oordeel over de krachtens lid 1, punten 
c) en d), van dit artikel opgestelde 
informatie en controleert of de in lid 1, 
punten a), b), e), f), en f bis) van dit 
artikel bedoelde informatie is verstrekt."

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw) – letter c
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het volgende lid wordt toegevoegd:
"4 bis. Onverminderd artikel 40 is lid 1, 
punt f bis), van dit artikel niet van 
toepassing op kleine en middelgrote 
ondernemingen.’;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw) – inleidende formule
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Artikel 29 wordt als volgt 
gewijzigd:

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw) – letter a
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"1 bis. Voor de toepassing van lid 1 van 
dit artikel bevat het overzicht van 
moederondernemingen van een grote 
groep die gedurende het boekjaar een 
gemiddeld personeelsbestand van meer 
dan 500 hebben ook, in de mate waarin 
zulks noodzakelijk is voor een goed begrip 
van de ontwikkeling, de resultaten of de 
positie van de onderneming, een niet-
financiële verklaring met informatie die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping, 
met inbegrip van:
a) een beschrijving van het door de groep 
gevoerde beleid met betrekking tot deze 
aangelegenheden, in voorkomend geval 
met vermelding van de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures;
b) de resultaten van dit beleid;
c) de risico's die verbonden zijn aan deze 
aangelegenheden in verband met de 
activiteiten, producten of zakelijke 
betrekkingen van de onderneming die 
waarschijnlijk zullen leiden tot ernstige 
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negatieve effecten op deze gebieden, en 
hoe de groep deze risico’s beheert.
Wanneer een groep geen beleid voert met 
betrekking tot een of meerdere van deze 
aangelegenheden, motiveert zij in het 
overzicht waarom zij dit niet doet.
De in punt c) van de eerste alinea 
bedoelde informatie, op handen zijnde 
ontwikkelingen of aangelegenheden 
waarover onderhandeld wordt, hoeven 
niet bekend te worden gemaakt indien de 
leden van het bestuurs - , leidinggevend of 
toezichthoudend orgaan van oordeel zijn 
dat dit de belangen van de onderneming 
ernstig zou schaden.";

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)– letter b
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende leden worden toegevoegd:
"3 bis. Voor op de toepassing van lid 1 
van dit artikel, wordt een 
moederonderneming die op basis van 
nationale, Uniewijde of internationale 
kaderregelingen en met betrekking tot de 
in lid 1 bis bedoelde informatie een 
omstandig verslag uitbrengt dat 
overeenstemt met hetzelfde boekjaar en 
dat betrekking heeft op de gehele groep, 
vrijgesteld van de verplichting een niet-
financiële verklaring als bedoeld in lid 1 
bis, op te stellen, op voorwaarde dat dit 
omstandige verslag deel uitmaakt van het 
geconsolideerde beheersverslag.
3 ter. Voor de toepassing van lid 1 van dit 
artikel, wordt een moederonderneming die 
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tevens dochteronderneming is vrijgesteld 
van de in lid 1 bis genoemde 
verplichtingen indien de vrijgestelde 
onderneming en haar 
dochterondernemingen opgenomen zijn in 
de geconsolideerde financiële overzichten 
en het geconsolideerde beheersverslag 
van een andere onderneming, en dat 
geconsolideerde beheersverslag 
overeenkomstig dit artikel is geredigeerd.’

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 48 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 48 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"In het verslag wordt ingegaan op de 
vraag of er voor grote ondernemingen en 
organisaties van openbaar belang een 
verplichting moet worden ingevoerd om 
jaarlijks voor elke lidstaat en elk derde 
land waarin zij werkzaam zijn een verslag 
te publiceren dat minstens informatie 
bevat over geboekte winsten, betaalde 
winstbelasting en ontvangen 
overheidssubsidie.".

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2
Richtlijn 83/349/EEG
Artikel 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Wijzigingen van Richtlijn 83/349/EEG
Richtlijn 83/349/EEG wordt als volgt 
gewijzigd: 
(1) Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Lid 1 wordt vervangen door: 
"1. Het geconsolideerde jaarverslag moet 
ten minste een getrouw overzicht geven 
van de ontwikkeling en de resultaten van 
het bedrijf en van de positie van de 
gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico's 
en onzekerheden waarmee zij 
geconfronteerd worden.
Het overzicht bevat een evenwichtige 
analyse van de ontwikkeling en de 
resultaten van het bedrijf en van de positie 
van de gezamenlijke in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen die in 
overeenstemming is met de omvang en de 
complexiteit van het bedrijf.
Voor moederondernemingen of in de 
consolidatie op te nemen ondernemingen 
die gedurende het boekjaar samen een 
gemiddeld personeelsbestand van meer 
dan 500 hebben en ofwel een balanstotaal 
van meer dan 20 miljoen EUR ofwel een 
netto-omzet van meer dan 40 miljoen 
EUR hebben, bevat het overzicht ook een 
niet-financiële verklaring met informatie 
die minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten, bestrijding 
van corruptie en omkoping, met inbegrip 
van: 
– (i) een beschrijving van het door de 
vennootschap gevoerde beleid met 
betrekking tot deze aangelegenheden;
– (ii) de resultaten van dit beleid;
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– (iii) de risico's die met deze 
aangelegenheden verbonden zijn en hoe 
de vennootschap deze risico’s beheert.
Wanneer de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen 
geen beleid voeren met betrekking tot een 
of meerdere van deze aangelegenheden, 
motiveren zij waarom zij dit niet doen.
Voor het verstrekken van deze toelichting 
kan het geconsolideerde jaarverslag zich 
baseren op nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en in dat 
geval vermeldt het op welke 
kaderregelingen het zich heeft gebaseerd.
In de mate waarin zulks noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, 
de resultaten of de positie van de 
onderneming, omvat de analyse ook 
essentiële financiële en niet-financiële 
prestatie-indicatoren die relevant zijn voor 
het specifieke bedrijf van de 
vennootschap.
In deze analyse omvat het geconsolideerde 
jaarverslag, waar zulks passend wordt 
geacht, verwijzingen naar en aanvullende 
uitleg betreffende de bedragen in de 
geconsolideerde jaarrekening."
(b) De volgende leden 4 en 5 worden 
toegevoegd:
"4. Wanneer een moederonderneming op 
basis van nationale, EU-wijde of 
internationale kaderregelingen en met 
betrekking tot de in lid 1, derde alinea, 
bedoelde informatie een omstandig 
verslag opstelt dat overeenstemt met 
hetzelfde boekjaar en dat betrekking heeft 
op de gehele groep van geconsolideerde 
ondernemingen, is zij ontheven van de 
verplichting een niet-financiële verklaring 
als bedoeld in lid 1, derde alinea, op te 
stellen, op voorwaarde dat dit omstandige 
verslag deel uitmaakt van het 
geconsolideerde jaarverslag. 
5. Een moederonderneming is als 
dochteronderneming ontheven van de in 
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lid 1, derde alinea, bedoelde 
verplichtingen indien de van de 
verplichting ontheven onderneming en de 
dochterondernemingen ervan 
geconsolideerd zijn in de financiële 
overzichten en het jaarverslag van een 
andere onderneming en het 
geconsolideerde jaarverslag 
overeenkomstig lid 1, derde alinea, is 
opgesteld.”

Zie amendementen op artikel 29 van Richtlijn 2013/34/EG

Or. en
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TOELICHTING

1. Inleiding
1.1. Wat is de meerwaarde van het verstrekken van informatie van niet-financiële aard en 
inzake diversiteit?
De recente erkenning van de maatschappelijk verantwoorde rol van de bedrijven kan op 
diverse manieren worden geïnterpreteerd en gelezen. Enerzijds werkt de opkomst van 
geglobaliseerde markten de ontwikkeling van sociale en milieunormen door het bedrijfsleven 
in de hand, anderzijds is de samenleving steeds attenter en beter geïnformeerd en vraagt zij 
van ondernemingen dat zij zich verantwoordelijker gedragen. Deze dubbele impuls die aan de 
vorderingen op het gebied van mvo ten grondslag ligt, geeft aan dat de belangen van het 
bedrijfsleven en van de maatschappij in het algemeen in elkaars verlengde liggen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft dus ook en vooral te maken met 
concurrentievermogen. Dit betekent echter niet dat elke mvo-actie een concurrentievoordeel 
oplevert voor een bedrijf, maar wel dat bepaalde acties een bedrijf kunnen versterken als zij 
een toegevoegde waarde kunnen genereren tussen het bedrijf, de stakeholders ervan en de 
samenleving in het algemeen. 
In dat verband kan meer transparantie ten aanzien van niet-financiële aspecten de 
onderneming ook helpen om haar risico's beter te beheren en haar concurrentievermogen te 
vergroten. Tegelijkertijd kan een beter geïnformeerde samenleving commerciële activiteiten 
en de producten en diensten die een onderneming aanbiedt, beter beoordelen en dus 
ondersteunen. Ook potentiële beleggers kunnen beter beoordelen hoe duurzaam een 
onderneming werkt en hoeveel hun beleggingen dus op lange termijn kunnen opleveren. 
Ook meer transparantie en openbaarheid van informatie over diversiteit kan een onderneming 
helpen om risico's beter te voorzien en haar concurrentievermogen te vergroten. Uit 
betrouwbare onderzoeksbronnen blijkt dat meer heterogene raden van bestuur een positief 
effect hebben op de commerciële activiteiten van ondernemingen en de langetermijnresultaten 
van het gevoerde beleid. 

1.2. De huidige situatie en de noodzaak van duidelijkere regels
De bekendmaking van niet-financiële informatie door ondernemingen werd tot nu toe 
geregeld bij de zogeheten jaarrekeningenrichtlijnen, die onlangs tot één richtlijn zijn 
samengesmolten. Op nationaal niveau hebben sommige lidstaten strengere wetten 
uitgevaardigd, terwijl diverse derde landen wetsvoorschriften hebben ingevoerd die, zij het in 
verschillende mate, niet-financiële verslaglegging verplicht stellen.

Het onderhavige voorstel sluit dus aan bij de internationale wetgevingsontwikkelingen en bij 
de toenemende behoefte aan meer transparantie met betrekking tot niet-financiële informatie. 
Zoals uit de evaluatie van de Commissie blijkt, maken naar schatting slechts 2 500 – op een 
totaal van 42 000 grote vennootschappen in de EU – jaarlijks niet-financiële informatie 
bekend. 
Natuurlijk volstaat de huidige situatie niet om in de behoeften van de stakeholders binnen en 
buiten de ondernemingen te voorzien. Daarom moet er een duidelijkere en meer uniforme 
wetgeving op Unieniveau komen die verplichtingen invoert ten aanzien van bepaalde 
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hoofdthema's, teneinde de kwantiteit, de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van 
bedrijfsinformatie te vergroten. 

1.3 Het voorstel van de Commissie
Het voorstel bevat enkele wijzigingen van de "jaarrekeningenrichtlijn": aan grote 
ondernemingen en groepen wordt de verplichting opgelegd een analyse van gegevens van 
niet-financiële aard bekend te maken. Deze niet-financiële verklaring, die aan het 
beheersverslag moet worden gehecht, moet minstens de essentiële gegevens bevatten over het 
sociale en milieubeleid van de onderneming, haar personeelsbeleid en de eerbiediging van de 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie. Bovendien moeten grote beursgenoteerde 
bedrijven informatie verstrekken over hun diversiteitsbeleid, onder meer met betrekking tot 
leeftijd, geslacht, geografische verscheidenheid en achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring van hun personeel. 

Het dominerende regelgevingsbeginsel is dat van "comply or explain". Dat betekent dat 
wanneer een onderneming die geen beleid voert met betrekking tot een of meerdere van deze 
aangelegenheden moet motiveren waarom zij dit niet doet.
2. Het standpunt van de rapporteur

2.1. Inleidende opmerkingen
In het algemeen staat de rapporteur achter de wetgevingsaanpak van de Commissie. De 
gekozen aanpak komt overeen met het verzoek van het Parlement, dat had gepleit voor de 
aanneming van een wetgevingsvoorstel inzake niet-financiële verslaglegging "dat de grootst 
mogelijke flexibiliteit van handelen biedt, teneinde rekening te houden met het 
multidimensionale karakter van mvo en de diversiteit van het door bedrijven gevoerde mvo-
beleid", en dat bovendien "voldoende vergelijkbaarheid waarborgt om in de behoeften van 
investeerders en andere belanghebbenden te voorzien en om consumenten eenvoudig toegang 
te verschaffen tot informatie met betrekking tot het effect van bedrijven op de maatschappij". 
Deze inleidende opmerkingen geven aan op welke hoofdpunten de rapporteur de tekst wil 
amenderen, te weten de flexibiliteits- en de vergelijkbaarheidsaspecten. Bovendien acht hij 
het noodzakelijk de waarde van het "comply or explain"-beginsel te verduidelijken teneinde te 
vermijden dat er onduidelijkheid heerst over de bindende aard van de voorschriften. Dat 
beginsel betekent namelijk niet dat een onderneming zelf mag uitmaken of zij de 
voorgeschreven informatie al dan niet bekend wil maken. Integendeel, het voorstel legt de 
ondernemingen een dubbele verplichting op: enerzijds moeten zij rapporteren over bepaalde 
aspecten ("comply"), anderzijds moeten zij uitleg verschaffen waanneer zij op een of 
meerdere punten geen beleid voeren ("explain").

2.2 Belangrijkste wijzigingen
Naast een aantal technische amendementen om de tekst van het voorstel af te stemmen op de 
nieuwe jaarrekeningenrichtlijn, acht de rapporteur het noodzakelijk enkele aspecten van de 
regelgeving nader te verduidelijken om elke rechtsonzekerheid te vermijden en voor een zo 
eenvormig mogelijke uitleg van de voorschriften te zorgen. 
Er wordt een nieuwe overweging voorgesteld waarin de belangrijkste aspecten worden 
aangegeven die in de verslaglegging aan de orde moeten komen. Zo moet de milieu-
informatie bijvoorbeeld gegevens over broeikasgasemissies, luchtverontreiniging en het 
gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevatten. Wat de sociale of personeelsaspecten 



PE521.714v01-00 38/39 PR\1006774NL.doc

NL

betreft, moet de informatie onder meer betrekking hebben op de naleving van de 
fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de 
arbeidsvoorwaarden en de sociale dialoog. In de informatie over de eerbiediging van de 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie moet minstens aandacht worden besteed aan de 
preventie van mensenrechtenschendingen en aan de maatregelen die de onderneming toepast 
om actieve en passieve corruptie te bestrijden.

Omwille van de duidelijkheid van de wetgeving worden er enkele wijzigingen voorgesteld om 
het begrip "risico" beter te definiëren. De rapporteur stelt in dit verband voor dat begrip te 
koppelen aan de activiteiten, producten en zakelijke betrekkingen van de ondernemingen, die 
in grotere mate tot negatieve effecten op de in de verslaglegging aan bod komende aspecten 
kunnen leiden. 
De rapporteur maakt zich zorgen over de negatieve effecten die de risicoverslaglegging zou 
kunnen hebben voor de activiteiten en de toekomstige ontwikkeling van de onderneming. 
Aangezien het om bijzonder gevoelige gegevens gaat, zou bekendmaking ervan immers de 
commerciële strategie van een onderneming in gevaar kunnen brengen, met alle negatieve 
gevolgen vandien voor haar concurrentievermogen. Daarom stelt de rapporteur voor de 
bekendmaking van informatie te beperken tot de risico's die het belangrijkst worden geacht en 
de leidinggevende of toezichthoudende organen van de onderneming tegelijkertijd de 
mogelijkheid te laten om informatie over bepaalde risico's, bijvoorbeeld in verband met 
lopende onderhandelingen, niet bekend te maken indien dat de belangen van de onderneming 
ernstig zou schaden. 
De rapporteur is tegen een eventuele uitbreiding van de verslagleggingsverplichtingen tot de 
aanleveringsketen of de gehele waardeketen. Het onderhavige voorstel is immers een eerste 
stap in de richting van strengere mvo-regels voor bedrijven en als zodanig moet het zich 
beperken tot de invoering van primaire verplichtingen, die dan eventueel in een later stadium 
en na een effectbeoordeling van de ingevoerde voorschriften verder kunnen worden 
uitgebouwd. 
De rapporteur acht het evenwel mogelijk en nuttig het toepassingsgebied van de voorschriften 
uit te breiden tot de zgn. due diligence-procedures, wanneer die door de onderneming worden 
toegepast ten aanzien van de aspecten waarop de bekendmaking betrekking heeft. Met het oog 
daarop stelt hij een wijziging voor als gevolg waarvan de ondernemingen bij de beschrijving 
van het beleid dat ten aanzien van de aan verslaglegging onderhevige thema's wordt gevoerd 
kunnen verwijzen naar eventueel toegepaste zorgvuldigheidsprocedures.
Tot slot is de rapporteur het eens met de keuze van de Commissie om de ondernemingen een 
flexibele aanwending van nationale, EU-wijde en internationale standaards toe te staan voor 
het verstrekken van de voorgeschreven informatie. Tegen die achtergrond acht de rapporteur 
het noodzakelijk dat het gebruik van enkele institutioneel erkende standaards als algemene 
regel moet worden bevorderd om de vergelijkbaarheid van de gegevens te vergroten. 

3. Conclusies
In zijn conclusies van 22 mei 2013 in het kader van de bestrijding van belastingontduiking en 
-fraude heeft de Europese Raad opgeroepen tot snelle vorderingen ten aanzien van het 
voorstel tot wijziging van de richtlijnen inzake het verstrekken van niet-financiële informatie 
en van informatie inzake diversiteit door grote ondernemingen en groepen, om ervoor te 
zorgen dat die ondernemingen en groepen per land rapporteren.
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De rapporteur deelt de mening van de staatshoofden en regeringsleiders dat er strikter beleid 
moet worden gevoerd tegen belastingontduiking, vooral omdat er kapitalen worden 
weggesluisd naar derde landen of belastingparadijzen. Bovendien kan meer transparantie op 
dit gebied het vertrouwen van de consument in het handelen van grote ondernemingen en 
multinationals vergroten. Ook zouden de beleggers over meer informatie kunnen beschikken 
om de economische, politieke en aan de reputatie van een bedrijf verbonden risico's te 
analyseren of om te begrijpen of een activiteit solide is en over een geografisch 
gediversifieerde bedrijfsportefeuille beschikt, zodat beter op eventuele economische schokken 
kan worden gereageerd.
De rapporteur is dan ook van mening dat bij wetgevend optreden ter zake rekening moet 
worden gehouden met de verschillen tussen bedrijfstakken en de verschillen in de 
wetgevingscontext waarin de ondernemingen opereren. Zo zouden bijvoorbeeld volgens de
wetgeving van sommige landen bepaalde gegevens onder de definitie van staatsgeheim of 
handelsgeheim kunnen vallen, waardoor er rechtsonzekerheid ontstaat voor Europese 
ondernemingen die daar werkzaam zijn. Tegelijkertijd zou bekendmaking van bepaalde 
commercieel of economisch gevoelige gegevens (strategische informatie over contracten, 
rentabiliteitsniveaus, bedrijfsresultaten, beheer) de concurrentiepositie van een onderneming 
nadelig kunnen beïnvloeden of overeenkomsten of contracten met de fiscale autoriteiten van 
derde landen in het gedrang kunnen brengen.
In het licht van bovenstaande overwegingen zegt de rapporteur toe dat hij de kwestie van de 
verslaglegging per land aan de orde zal stellen in het kader van dit wetgevingsvoorstel en dat 
hij daarbij de voorkeur zal geven aan een behoedzame en meticuleuze aanpak ter zake die 
ervoor zorgt dat de voordelen groter worden en de risico's kleiner. Met het oog daarop stelt hij 
een amendement voor op artikel 48 van de jaarrekeningenrichtlijn 2013/34: de Commissie 
wordt verzocht om bij de herbeoordeling van de voorschriften inzake betalingen aan 
overheden te overwegen of er voor grote ondernemingen en organisaties van openbaar belang 
een verplichting moet worden ingevoerd om jaarlijks voor elke lidstaat en elk derde land 
waarin zij werkzaam zijn een verslag te publiceren dat minstens informatie bevat over het 
resultaat uit de bedrijfsvoering vóór belasting, de belasting op het resultaat en de ontvangen 
overheidssubsidie.


