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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom. 
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0207),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 50(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0103/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1 ,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, 
Odbora za razvoj, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in 
Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog direktive 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

Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Direktive 
2013/34/EU glede razkritja nefinančnih 
informacij in informacij o raznolikosti 
nekaterih velikih podjetij in skupin

                                               
1 UL L ... .
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Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2013/34/EU razveljavlja direktivi 78/660/EGS in 83/349/EGS.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij o aktu za enotni trg 
– Dvanajst pobud za okrepitev rasti in 
zaupanja – „Skupaj za novo rast“9, ki je 
bilo sprejeto 13. aprila 2011, opredelila 
potrebo po izboljšanju preglednosti 
socialnih in okoljskih informacij, ki jih 
dajejo na voljo podjetja v vseh sektorjih, da 
bi bila pravila enaka za vse.

(1) Komisija je v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o aktu za enotni trg – Dvanajst pobud 
za okrepitev rasti in zaupanja – „Skupaj za 
novo rast“9, ki je bilo
sprejeto 13. aprila 2011, opredelila potrebo 
po izboljšanju preglednosti socialnih in 
okoljskih informacij, ki jih dajejo na voljo 
podjetja v vseh sektorjih, da bi bila pravila 
enaka za vse.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 final z 
dne 13. aprila 2011.

9 COM(2011)0206 z dne 13. aprila 2011.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij o obnovljeni 
strategiji EU za družbeno odgovornost 
podjetij za obdobje 2011–201410 z
dne 25. oktobra 2011 ponovila nujnost 

(2) Komisija je v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o obnovljeni strategiji EU za 
družbeno odgovornost podjetij za
obdobje 2011–201410 z 
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boljšega razkrivanja socialnih in okoljskih 
informacij družb s predstavitvijo 
zakonodajnega predloga v zvezi s tem.

dne 25. oktobra 2011 ponovila nujnost 
boljšega razkrivanja socialnih in okoljskih 
informacij podjetij s predstavitvijo 
zakonodajnega predloga v zvezi s tem.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final z dne 25. 
oktobra 2011.

10 COM(2011)0681 z dne 25. oktobra 
2011.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski parlament je v svojih dveh 
resolucijah o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb z dne 6. februarja 2013
„Upravičljivo, pregledno in odgovorno 
poslovno ravnanje in trajnostna rast“11 ter
„Spodbujanje interesov družbe in pot k 
trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju“12 priznal, kako pomembno je, 
da podjetja širijo informacije o trajnosti, 
kot so socialni in okoljski dejavniki, za 
prepoznavanje tveganj za trajnost in 
krepitev zaupanja vlagateljev in 
potrošnikov, ter Komisijo pozval, naj 
predloži predlog o razkritju nefinančnih
podatkov podjetij.

(3) Evropski parlament je v svojih dveh 
resolucijah o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb z dne 6. februarja 2013
„Upravičljivo, pregledno in odgovorno 
poslovno ravnanje in trajnostna rast“11 ter
„Spodbujanje interesov družbe in pot k 
trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju“12 priznal, kako pomembno je, 
da podjetja širijo informacije o trajnosti, 
kot so socialni in okoljski dejavniki, za 
prepoznavanje tveganj za trajnost in 
krepitev zaupanja vlagateljev in 
potrošnikov. Zato je Komisijo pozval, naj 
predloži zakonodajni predlog o
razkrivanju nefinančnih informacij družb, 
ki bo omogočal visoko stopnjo prožnosti 
pri ukrepanju, da bo mogoče upoštevati 
večdimenzionalno naravo družbene 
odgovornosti gospodarskih družb in 
raznovrstnost politik družbene 
odgovornosti gospodarskih družb, ki jih 
izvajajo podjetja, in ustrezno stopnjo 
primerljivosti, da bo zadovoljevala potrebe 
vlagateljev in drugih deležnikov ter 
potrebo, da se potrošnikom zagotovi hiter 
dostop do informacij o vplivu podjetij na 
družbo.
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__________________ __________________
11 Poročilo o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb: upravičljivo, 
pregledno in odgovorno poslovno ravnanje 
in trajnostna rast (2012/2098(INI)); Odbor 
za pravne zadeve.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//sl&language=sl.

11 Poročilo o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb: upravičljivo, 
pregledno in odgovorno poslovno ravnanje 
in trajnostna rast (2012/2098(INI)); Odbor 
za pravne zadeve.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//sl&language=sl.

12 Poročilo o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb: spodbujanje interesov 
družbe in pot k trajnostnemu in 
vključujočemu okrevanju
(2012/2097(INI)); Odbor za zaposlovanje 
in socialne zadeve.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//sl&language=sl.

12 Poročilo o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb: spodbujanje interesov 
družbe in pot k trajnostnemu in 
vključujočemu okrevanju
(2012/2097(INI)); Odbor za zaposlovanje 
in socialne zadeve.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//sl&language=sl.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Usklajenost nacionalnih določb o 
razkrivanju nefinančnih informacij v zvezi 
z velikimi podjetji z omejeno 
odgovornostjo je enako pomembna za 
interese družb, delničarjev in drugih 
zainteresiranih strani. Uskladitev na 
navedenih področjih je potrebna, ker 
večina teh podjetij posluje v več državah 
članicah.

(4) Usklajenost nacionalnih določb o 
razkrivanju nefinančnih informacij v zvezi 
z velikimi podjetji z omejeno 
odgovornostjo je enako pomembna za 
interese podjetij, delničarjev in drugih 
zainteresiranih strani. Uskladitev na 
navedenih področjih je potrebna, ker 
večina teh podjetij posluje v več državah 
članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Vzpostaviti je treba tudi določeno 
minimalno pravno zahtevo glede obsega 
informacij, ki bi jih morala objaviti 
podjetja v Uniji. V letnih poročilih bi 
morali biti pošteno in celovito prikazani 
politike, rezultati in tveganja podjetja.

(5) Vzpostaviti je treba tudi določeno 
minimalno pravno zahtevo glede obsega 
informacij, ki bi jih morala objaviti 
podjetja v Uniji. V poslovnih poročilih bi 
morali biti pošteno in celovito prikazani 
politike, rezultati in tveganja podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 podjetij
zahtevati, da v poslovno 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. Izjava o nefinančnem 
poslovanju bi morala, če je primerno, 
vključevati sklicevanje na postopke 
skrbnega pregleda, ki jih izvede podjetje, 
da bi opredelilo, preprečilo in ublažilo 
obstoječe in potencialne škodljive učinke 
glede na velikost podjetja, naravo in okvir 
poslovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Izjava bi morala v zvezi z okoljskimi 
zadevami, če je primerno, vsebovati 
podatke o predvidljivih vplivih dejavnosti 
podjetja na okolje, zdravje in varnost, 
uporabi obnovljivih in neobnovljivih virov 
energije, emisijah toplogrednih plinov in 
onesnaževanju zraka. Na področju 
socialnih zadev in zaposlenih bi se morale 
informacije v izjavi nanašati zlasti na 
odnose podjetja s podizvajalci, izvajanje 
temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, delovne pogoje, socialni 
dialog, zdravje in varstvo pri delu, dialog z 
lokalnimi skupnostmi in sprejete ukrepe 
za zagotavljanje varstva in razvoja teh 
skupnosti. Na področju človekovih pravic, 
preprečevanja korupcije in podkupovanja 
bi morala izjava o nefinančnem 
poslovanju vsebovati vsaj informacije o 
preprečevanju zlorabe človekovih pravic 
in o vzpostavljenih instrumentih za boj 
proti korupciji in podkupovanju.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Podjetja bi morala zagotoviti 
primerne informacije v zvezi z zadevami, 
ki izstopajo kot tiste, ki bodo najverjetneje 
uresničile tveganja resnih vplivov, skupaj 
s tistimi, ki so se že uresničila. Resnost 
takih vplivov bi se morala presojati glede 
na njihov obseg in težo. Tveganja 
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škodljivih vplivov so lahko posledica 
dejavnosti podjetja samega ali pa so 
povezana z njegovim poslovanjem, 
produkti ali poslovnimi razmerji.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) Razkritje informacij o glavnih 
tveganjih, predvidenih dogodkih ali 
zadevah v teku pogajanj lahko povzročijo 
razkritje občutljivih poslovnih informacij 
in s tem posežejo v poslovni model in 
nazadnje izkrivljajo konkurenco. Zato bi 
morali imeti člani upravnih, poslovodnih 
in nadzornih organov možnost, da se 
odločijo, ali bodo take informacije 
razkrili, če bi razkritje takih informacij 
resno škodovalo interesom podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 11

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 

(7) Podjetja bi morala te informacije
praviloma zagotoviti na podlagi 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 in
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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.

tristranske deklaracije o načelih 
večnacionalnih podjetij in socialne politike 
Mednarodne organizacije dela (MOD). 
Podjetja se lahko oprejo tudi na 
nacionalne okvire, okvire EU, kot je 
sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS), in mednarodne okvire, 
na primer pobudo Združenih narodov 
(ZN) za globalni dogovor, 
standard ISO 26000 Mednarodne 
organizacije za standardizacijo, pobudo za
globalno poročanje, projekt za razkritje 
emisij ogljika in odbor za standarde 
poročanja o podnebnih spremembah 
(CDSB).

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V okviru odstavka 47 končne 
deklaracije konference Združenih narodov 
Rio+20 z naslovom „Prihodnost, ki si jo 
želimo“13 se priznava pomen trajnostnega 
poslovnega poročanja in spodbuja družbe, 
naj obravnavajo vključitev trajnostnih 
informacij v cikel poročanja, kjer je to 
ustrezno. Poleg tega se industrijo, 
zainteresirane vlade in zadevne 
zainteresirane strani spodbuja, naj, kadar je 
to potrebno, s pomočjo sistema Združenih 
narodov razvijejo modele najboljše prakse 
in omogočijo lažje sprejemanje ukrepov za 
vključevanje finančnih in nefinančnih 
informacij ob upoštevanju izkušenj, 
pridobljenih med izvajanjem obstoječih 
okvirov.

(8) V okviru odstavka 47 končne 
deklaracije konference Združenih narodov 
Rio+20 z naslovom „Prihodnost, ki si jo 
želimo“13 se priznava pomen trajnostnega 
poslovnega poročanja in spodbujajo
podjetja, naj obravnavajo vključitev 
trajnostnih informacij v cikel poročanja, 
kjer je to ustrezno. Poleg tega so 
industrija, zainteresirane vlade in zadevne 
zainteresirane strani spodbujene, naj, kadar 
je to potrebno, s pomočjo sistema 
Združenih narodov razvijejo modele 
najboljše prakse in omogočijo lažje 
sprejemanje ukrepov za vključevanje 
finančnih in nefinančnih informacij ob 
upoštevanju izkušenj, pridobljenih med 
izvajanjem obstoječih okvirov.

__________________ __________________
13 Združeni narodi, „Prihodnost, ki si jo 
želimo“, sklepni dokument konference 

13 Združeni narodi, „Prihodnost, ki si jo 
želimo“, sklepni dokument konference 
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Združenih narodov o trajnostnem razvoju 
RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Združenih narodov o trajnostnem razvoju 
RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Večja preglednost glede dejavnosti 
velikih podjetij in skupin je pomembna, da 
se zavarujejo prihodki in zagotovi 
zaupanje državljanov v pravičnost in 
učinkovitost davčnega sistema ter 
zaupanje državljanov Unije v velika 
podjetja in skupine. Zato je Evropski svet 
v svojih zaključkih z dne 22. maja 2013 
pozval k hitremu napredku na področju 
utaje davkov in davčnih goljufij ter 
sklenil, med drugim, da se preuči predlog 
o spremembi direktiv o razkrivanju 
nefinančnih informacij in informacij o 
raznolikosti, zlasti z namenom, da se 
zagotovi poročanje velikih podjetij in 
skupin po posameznih državah. Komisija 
bi morala v ta namen pri pregledu 
ureditve poročanja iz Direktive 
2013/34/ES razmisliti, ali naj uvede 
obveznost velikih podjetjih in subjektov 
javnega interesa, da vsako leto javno 
razkrijejo poročilo po državah za vsako 
državo članico in tretjo državo, v kateri 
poslujejo, v katerem so navedeni podatki 
vsaj o dobičku in izgubi pred obdavčitvijo, 
davku na dobiček ali izgubo in prejete 
javne subvencije.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Evropski svet je na zasedanju 24. in 
25. marca 2011 pozval k splošnemu 
zmanjšanju regulativnega bremena, zlasti 
za mala in srednje velika podjetja (v 
nadaljnjem besedilu: MSP), na evropski in 
nacionalni ravni ter predlagal ukrepe za 
povečanje produktivnosti, cilj strategije 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast pa je izboljšati poslovno 
okolje za MSP in spodbujati uveljavljanje 
MSP na mednarodni ravni. Zato bi se 
morale zahteve o razkritju iz
Direktive 78/660/EGS in 
Direktive 83/349/EGS v skladu z načelom
„najprej pomisli na male“ uporabljati samo 
za določena velika podjetja in skupine.

(10) Evropski svet je na zasedanju 24. in 
25. marca 2011 pozval k splošnemu 
zmanjšanju regulativnega bremena, zlasti 
za mala in srednje velika podjetja (v 
nadaljnjem besedilu: MSP), na evropski in 
nacionalni ravni ter predlagal ukrepe za 
povečanje produktivnosti, cilj strategije 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast pa je izboljšati poslovno 
okolje za MSP in spodbujati uveljavljanje 
MSP na mednarodni ravni. Zato bi se 
morale zahteve o razkritju iz
Direktive 2013/34/EU v skladu z načelom
„najprej pomisli na male“ uporabljati samo 
za določena velika podjetja in skupine.

Or. en

Predlog spremembe 15

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 od 40 milijonov 

(11) Področje uporabe teh zahtev o 
razkritju nefinančnih informacij bi bilo 
treba opredeliti glede na povprečno število 
zaposlenih, bilančno vsoto in čiste
prihodke od prodaje. MSP bi morala biti 
izvzeta iz dodatnih zahtev, obvezno 
razkritje izjave o nefinančnem poslovanju 
v poslovnem poročilu pa bi se moralo 
uporabljati samo za velika podjetja in 
skupine, katerih povprečno število 
zaposlenih je večje od 500.
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EUR.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Nekatere družbe in skupine, ki 
spadajo na področje uporabe
Direktive 78/660/EGS in 
Direktive 83/349/EGS, prostovoljno že 
pripravljajo nefinančna poročila. Za
navedene družbe ne bi smela veljati 
obvezna predložitev izjave o nefinančnem 
poslovanju v letnem poročilu, če se 
poročilo nanaša na isto poslovno leto, 
zajema vsaj vsebino, ki se zahteva v skladu 
s to direktivo, in je priloženo letnemu
poročilu.

(12) Nekatera podjetja in skupine, ki 
spadajo na področje uporabe
Direktive 2013/34/EU, prostovoljno že 
pripravljajo nefinančna poročila. Za
navedena podjetja ne bi smela veljati 
obvezna predložitev izjave o nefinančnem 
poslovanju v poslovnem poročilu, če se 
poročilo nanaša na isto poslovno leto, 
zajema vsaj vsebino, ki se zahteva v skladu 
s to direktivo, in je priloženo poslovnemu
poročilu.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Številna podjetja, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 78/660/EGS, 
so družbeniki skupin podjetij.
Konsolidirana letna poročila bi morala biti 
sestavljena tako, da se lahko informacije o 
takih skupinah podjetij sporočijo 
družbenikom in tretjim osebam.
Nacionalna zakonodaja, ki ureja 
konsolidirana letna poročila, bi zato 
morala biti usklajena, da bi omogočila 
doseganje cilja primerljivosti in skladnosti 

(13) Številna podjetja, ki spadajo na 
področje uporabe Direktive 2013/34/EU, 
so družbeniki skupin podjetij.
Konsolidirana poslovna poročila bi morala 
biti sestavljena tako, da se lahko 
informacije o takih skupinah podjetij 
sporočijo družbenikom in tretjim osebam.
Nacionalna zakonodaja, ki ureja 
konsolidirana poslovna poročila, bi zato 
morala biti usklajena, da bi omogočila 
doseganje cilja primerljivosti in skladnosti 
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informacij, ki bi jih podjetja v Uniji morala 
objavljati.

informacij, ki bi jih podjetja v Uniji morala 
objavljati.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Kot določa člen 51a(e) 
Direktive 78/660/EGS, bi moralo poročilo 
zakonitih revizorjev vključevati tudi 
mnenje glede skladnosti letnega poročila, 
vključno z nefinančnimi informacijami iz 
letnega poročila, z letnimi 
računovodskimi izkazi za isto poslovno 
leto.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raznolikost sposobnosti in stališč 
članov upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov družb omogoča dobro 
razumevanje poslovne organizacije in 
zadev. Člani teh organov lahko zato na 
konstruktiven način izprašujejo odločitve 
poslovodstva in so bolj odprti za 
inovativne zamisli, s čimer se preprečijo 
podobna stališča članov in pojav
„skupinskega razmišljanja“. Raznolikost 
zato prispeva k učinkovitemu nadzoru 
poslovodstva in uspešnemu upravljanju
družbe. Zato bi bilo pomembno izboljšati 
preglednost vzpostavljene politike 

(15) Raznolikost sposobnosti in stališč 
članov upravnih, poslovodnih in nadzornih 
organov podjetij omogoča dobro 
razumevanje poslovne organizacije in 
zadev. Člani teh organov lahko zato na 
konstruktiven način izprašujejo odločitve 
poslovodstva in so bolj odprti za 
inovativne zamisli, s čimer se preprečijo 
podobna stališča članov in pojav
„skupinskega razmišljanja“. Raznolikost 
zato prispeva k učinkovitemu nadzoru 
poslovodstva in uspešnemu upravljanju
podjetja. Zato bi bilo pomembno izboljšati 
preglednost vzpostavljene politike 
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raznolikosti v družbah. Tako bi bil trg 
obveščen o praksah upravljanja podjetij, ta 
pa bi bila pod posrednim pritiskom glede 
oblikovanja bolj raznolikih odborov.

raznolikosti v podjetjih. Tako bi bil trg 
obveščen o praksah upravljanja podjetij, ta 
pa bi bila pod posrednim pritiskom glede 
oblikovanja bolj raznolikih odborov.

Or. en

Predlog spremembe 20

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, vključevanje invalidov
ter izobrazba in poklicne izkušnje, bi 
moralo veljati samo za velika podjetja, ki 
kotirajo na borzi. Razkritje politike 
raznolikosti bi moralo biti v skladu s
členom 20 Direktive 2013/34/EU
vključeno v izjavo o sodelovanju pri 
upravljanju. Podjetja, ki nimajo take 
politike raznolikosti, ne bi smela biti
obvezana k vzpostavitvi take politike, 
vendar bi morala jasno navesti razloge, 
zakaj je ne vzpostavijo.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Ker cilja te direktive, tj. izboljšanja (17) Ker cilja te direktive, tj. izboljšanja 
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ustreznosti, skladnosti in primerljivosti 
informacij, ki jih razkrijejo družbe v Uniji, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči in ker se ta cilj zaradi učinka lažje 
doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvirov, potrebnih za doseganje 
zastavljenega cilja.

ustreznosti, skladnosti in primerljivosti 
informacij, ki jih razkrijejo podjetja v 
Uniji, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi 
učinka lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta direktiva ne presega okvirov, 
potrebnih za doseganje zastavljenega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Direktivi 78/660/EGS in 83/349/EGS
bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

(19) Direktivo 2013/34/EU bi bilo zato 
treba ustrezno spremeniti –

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe Direktive 78/660/EGS Spremembe Direktive 2013/34/EU

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 78/660/EGS se spremeni: Direktiva 2013/34/EU se spremeni:

Or. en

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) člen 46 se spremeni: črtano
(a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„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. 
Pregled je uravnotežena in celovita 
analiza razvoja in uspešnosti poslovanja 
družbe ter njenega položaja, skladno z 
velikostjo in zapletenostjo poslovanja.
(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: 
(i) opisom politike podjetja na tem 
področju;
(ii) rezultati teh politik;
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(iii) tveganji na tem področju in načinom, 
kako podjetje upravlja z navedenimi 
tveganji.
Kadar družba ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži.
Družba lahko take informacije zagotovi 
na podlagi nacionalnih okvirov, okvirov 
EU ali mednarodnih okvirov in v tem 
primeru opredeli, katere okvire je 
uporabila.
(c) Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja družbe, 
analiza vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za posamezno poslovanje.
(d) Pri navedbi svoje analize letno 
poročilo, kjer je to ustrezno, vsebuje sklice 
na zneske v letnih računovodskih izkazih 
in dodatna pojasnila v zvezi z njimi.“
(b) Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim: 
„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.“ 
(c) Doda se odstavek 5: 
„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.“ 

Glej predlog spremembe člena 19 Direktive 2013/34/EU. 

Or. en
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Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 46a se spremeni: črtano
(a) v odstavku 1 se doda točka (g):
„(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.“ 
(b) Doda se odstavek 4: 
 „4. Točka (g) odstavka 1 se ne uporablja 
za družbe v smislu člena 27.“ 

Glej predlog spremembe člena 20 Direktive 2013/34/EU. 

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 78/660/EGS
Člen 53a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Člen 53a se nadomesti z naslednjim: črtano
„Člen 53a
Države članice družbam, katerih 
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje 
na reguliranem trgu v smislu točke 14 
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člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, ne 
dovolijo uporabe izjem, navedenih v 
členih 1a, 11 in 27, točkah 7a in 7b 
člena 43(1) ter členih 46(3), 47 in 51 te 
direktive.“

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo) – uvodno besedilo
Direktiva 2013/34/EU
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 19 se spremeni:

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo) – točka a
Direktiva 2013/34/EU
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tretji pododstavek odstavka 1 se črta;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo) – točka b
Direktiva 2013/34/EU
Člen 19 – odstavki 1a do 1c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavijo se naslednji odstavki:
„1a. Velika podjetja, katerih število 
zaposlenih v finančnem letu presega 500, 
vključijo v pregled tudi izjavo o 
nefinančnem poslovanju, ki vsebuje vsaj 
informacije o okoljskih in socialnih 
zadevah, zaposlenih, spoštovanju 
človekovih pravic ter zadevah v zvezi z 
bojem proti korupciji in podkupovanju, 
vključno s:
(a) politikami podjetja na tem področju, 
vključno, če je primerno, s sklicem na 
postopke skrbnega pregleda, ki jih izvede 
podjetje;
(b) rezultati teh politik;
(c) glavnimi tveganji na teh področjih, 
povezanimi z dejavnostmi podjetja, posli, 
proizvodi ali poslovnimi razmerji, ki bi 
lahko povzročili nastanek resnih 
škodljivih učinkov na teh področjih, ter z 
načinom, kako podjetje upravlja z 
navedenimi tveganji;
Kadar podjetje ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži v pregledu.
Informacij o tveganjih iz točke (c) prvega 
pododstavka, predvidenih dogodkih ali 
zadevah, o katerih potekajo pogajanja, ni 
treba razkriti, če bi lahko razkritje po 
mnenju članov upravnih, poslovodnih in 
nadzornih organov resno škodovalo 
interesom podjetja.
Pri zagotavljanju informacij iz prvega 
pododstavka lahko podjetje upošteva 
nacionalne okvire, okvire EU ali 
mednarodne okvire in v tem primeru 
opredeli, katere okvire je uporabilo.
1b. Kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja podjetja 
ter preglednost in primerljivost pregleda, 
analiza iz odstavka 1 vključuje ključne 
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finančne in nefinančne kazalnike 
uspešnosti, pomembne za posamezno 
poslovanje.
1c. Pri zagotavljanju analize iz odstavka 1 
poslovno poročilo, kjer je to ustrezno, 
vsebuje sklice na zneske v letnih 
računovodskih izkazih in dodatna 
pojasnila v zvezi z njimi.“;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo) – točka c (novo)
Direktiva 2013/34/EU
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
„4. Kadar podjetje pripravlja celovito 
poročilo za isto poslovno leto na podlagi 
nacionalnih okvirov, okvirov EU ali 
mednarodnih okvirov, ki zajema 
informacije iz odstavka 1a, je izvzeto iz 
obveznosti priprave izjave o nefinančnem 
poslovanju iz odstavka 1a, kadar se tako 
celovito poročilo vključi v poslovno 
poročilo.“;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 a (novo) – točka d (novo)
Direktiva 2013/34/EU
Člen 19 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 4a:
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„4a. Podjetje, ki je hkrati hčerinsko 
podjetje, je izvzeto iz obveznosti iz 
odstavka 1a, kadar je podjetje s 
hčerinskimi podjetji vključeno v 
konsolidirane računovodske izkaze in 
konsolidirano poslovno poročilo drugega 
podjetja, pri čemer se navedeno 
konsolidirano poslovno poročilo pripravi 
v skladu s členom 29.“;

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 b (novo) – uvodno besedilo
Direktiva 2013/34/EU
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Člen 20 se spremeni:

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 b (novo) – točka a
Direktiva 2013/34/EU
Člen 20 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se doda naslednja točka:
„(fa) opis politike raznolikosti v upravnih, 
poslovodnih in nadzornih organih 
podjetja v zvezi z vidiki, kot so starost, 
spol, vključevanje invalidov ter izobrazba 
in poklicne izkušnje, ciljev in načinov 
izvajanja politike raznolikosti ter 
rezultatov v obdobju poročanja. Kadar 
podjetje nima take politike, se v izkazu v 
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zvezi s tem navede obrazložitev.“;

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 b (novo) – točka b
Direktiva 2013/34/EU
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. Zakoniti revizor ali revizijsko 
podjetje izrazi mnenje v skladu z 
drugim pododstavkom člena 34(1) v 
zvezi z informacijami, pripravljenimi na 
podlagi točk (c) in (d) odstavka 1 tega 
člena, ter preveri, ali so bile informacije 
iz točk (a), (b), (e), (f) in (fa) odstavka 1 
tega člena zagotovljene.“;

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 b (novo) – točka c
Direktiva 2013/34/EU
Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) doda se naslednji odstavek:
„4a. Ne glede na člen 40 se točka (fa) 
odstavka 1 tega člena ne uporablja za 
mala in srednja podjetja.“;

Or. en
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Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 c (novo) – uvodno besedilo
Direktiva 2013/34/EU
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Člen 29 se spremeni:

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 c (novo) – točka a
Direktiva 2013/34/EU
Člen 29 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednji odstavek:
„1a. Za namene odstavka 1 tega člena 
vključuje pregled nadrejenih podjetij 
velike skupine, katerih povprečno število 
zaposlenih v finančnem letu presega 500, 
kolikor je potrebno za razumevanje 
razvoja, uspešnosti ali položaja podjetja, 
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 s:
(a) politikami skupine na tem področju, 
vključno, če je primerno, s sklicem na 
postopke skrbnega pregleda, ki jih izvede 
skupina;
(b) rezultati teh politik;
(c) tveganji na teh področjih, povezanimi z 
dejavnostmi podjetja, posli, proizvodi ali 
poslovnimi razmerji, ki bi lahko povzročili 
nastanek resnih škodljivih učinkov na teh 
področjih, ter z načinom, kako podjetje 
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upravlja z navedenimi tveganji.
Kadar skupina ne izvaja politik v zvezi z 
eno ali več navedenimi zadevami, to 
ustrezno obrazloži v pregledu.
Informacij o tveganjih iz točke (c) prvega 
pododstavka, predvidenih dogodkih ali 
zadevah, o katerih potekajo pogajanja, ni 
treba razkriti, če bi lahko razkritje po 
mnenju članov upravnih, poslovodnih in 
nadzornih organov resno škodovalo 
interesom podjetja.“;

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 c (novo) – točka b
Direktiva 2013/34/EU
Člen 29 – odstavka 3a in 3b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodata se naslednja odstavka:
„3a. Za namene odstavka 1 tega člena je 
nadrejeno podjetje, kadar pripravlja 
celovito poročilo za isto poslovno leto, v 
katerega je vključena celotna skupina, na 
podlagi nacionalnih okvirov, okvirov EU 
ali mednarodnih okvirov, to poročilo pa 
zajema informacije iz odstavka 1a, izvzeto 
iz obveznosti priprave izjave o 
nefinančnem poslovanju iz odstavka 1a, 
kadar se tako celovito poročilo vključi v 
konsolidirano poslovno poročilo.
3b. Za namene odstavka 1 tega člena je 
nadrejeno podjetje, ki je hkrati hčerinsko 
podjetje, izvzeto iz obveznosti iz odstavka 
1a, kadar je izvzeto podjetje s hčerinskimi 
podjetji vključeno v konsolidirane 
računovodske izkaze in konsolidirano 
poslovno poročilo drugega podjetja, 
konsolidirano poslovno poročilo pa se 
pripravi v skladu s tem členom.“;
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Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 d (novo)
Direktiva 2013/34/EU
Člen 48 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 48 se doda naslednji 
odstavek:
„Poročilo obravnava uvedbo obveznosti 
velikih podjetjih in vseh subjektov javnega 
interesa, da vsako leto javno razkrijejo 
poročilo po državah za vsako državo 
članico in tretjo državo v kateri poslujejo, 
v katerem so navedeni podatki vsaj o 
doseženem dobičku, plačanem davku na 
dobiček in prejetih javnih subvencijah.“.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 2
Direktiva 83/349/EGS
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 črtano
Spremembe Direktive 83/349/EGS
Direktiva 83/349/EGS se spremeni: 
(1) člen 36 se spremeni:
(a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: 
„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 
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negotovosti, s katerimi se soočajo.
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.
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: 
– (i) opisom politike podjetja na tem 
področju;
– (ii) rezultati teh politik;
– (iii) tveganji na tem področju in 
načinom, kako podjetje upravlja z 
navedenimi tveganji.
Kadar podjetja, vključena v konsolidacijo 
kot celoto, ne izvajajo politik v zvezi z eno 
ali več navedenih zadev, družba to 
ustrezno obrazloži.
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.
Kolikor je potrebno za razumevanje 
takega razvoja, uspešnosti ali položaja, 
analiza vključuje tako ključne finančne in 
nefinančne kazalnike uspešnosti, 
pomembne za določeno poslovanje.
V okviru analize konsolidirano letno 
poročilo, kjer je to ustrezno, vključuje 
sklice na zneske v konsolidiranih 
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računovodskih izkazih in dodatna 
pojasnila v zvezi z njimi.“ 
(b) Dodata se odstavka 4 in 5:
„4. „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. 
5. Nadrejeno podjetje, ki je hkrati 
hčerinsko podjetje, je izvzeto iz obveznosti 
iz tretjega pododstavka odstavka 1, kadar 
je izvzeto podjetje s hčerinskimi družbami 
konsolidirano v računskih izkazih in 
letnem poročilu drugega podjetja, pri 
čemer se navedeno konsolidirano letno 
poročilo pripravi v skladu s tretjim 
pododstavkom člena 1.“ 

Glej predloge spremembe člena 29 Direktive 2013/34/EU.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod
1.1. Kakšna je dodana vrednost poročanja o nefinančnih informacijah in raznolikosti?
Rastoče priznavanje družbeno odgovorne vloge podjetij je mogoče razlagati in upoštevati na 
različne načine. Po eni strani nastajanje „globalnih“ trgov podpira razvoj socialnih in 
okoljskih standardov v podjetjih, po drugi pa vedno pozornejša in bolje obveščena civilna 
družba od podjetij zahteva odgovornejše ravnanje. Ta dvojni vzgib, ki je podlaga napredka 
socialne odgovornosti gospodarskih družb, kaže na to, kako se interesi podjetij in družbe na 
splošno dopolnjujejo. 
Družbena odgovornost gospodarske družbe torej pomeni predvsem konkurenčnost. To ne 
pomeni, da se z vsakim posredovanjem na področju DOGD samodejno okrepijo konkurenčne 
prednosti podjetja, temveč, da lahko določene dejavnosti okrepijo položaj podjetja, če 
omogočajo ustvarjanje vrednosti, ki je skupna podjetju, njegovim delničarjem in širši družbi. 
V tem okviru lahko večja preglednost nad nefinančnimi vidiki pomaga podjetjem bolje 
upravljati s tveganji in izboljšati svojo konkurenčnost. Hkrati lahko bolje informirana civilna 
družba bolje oceni in s tem tudi bolje podpira trgovanje, proizvode in storitve, ki jih ponuja 
podjetje. Prav tako lahko potencialni vlagatelji bolje določijo trajnost in s tem dolgoročno 
donosnost svojih naložb. 
Tudi večja preglednost in razširjanje informacij o raznolikosti lahko pomaga predvidevati 
tveganja in okrepiti konkurenčnost podjetij. Številne raziskave so pokazale, da večja 
raznolikost v upravnih odborih pozitivno vpliva na poslovne dejavnosti podjetja in na 
daljnosežnost izvedenih politik. 
1.2 Sedanje stanje in potreba po jasnejši ureditvi.
Razkritje nefinančnih informacij družb sta doslej urejali tako imenovani direktivi o 
računovodstvu, ki sta bili pred kratkim preoblikovani v eno samo direktivo. Nekatere države 
članice so na nacionalni ravni uvedle strožjo zakonodajo, več tretjih držav pa zakonske 
določbe, ki sicer na različnih stopnjah določajo obveznosti nefinančnega poročanja.
Obravnavani predlog je torej skladen z razvojem mednarodne zakonodaje in z vedno bolj 
razširjeno potrebo po večji preglednosti informacij nefinančnega značaja. Kot je razvidno iz 
ocene Komisije, je namreč samo 2500 od skupaj 42.000 velikih družb EU vsako leto formalno 
sporočalo nefinančne informacije. 
Sedanje stanje očitno ne zadovoljuje potreb notranjih in zunanjih deležnikov podjetij. Zato je 
potrebna jasnejša in enotnejša ureditev na ravni Unije, ki na nekaterih glavnih področjih uvaja 
obveznosti, katerih namen je povečati količino, kakovost in primerljivost informacij. 
1.3. Predlog Komisije
Predlog uvaja nekatere spremembe direktive o računovodstvu in družbam ter velikim 
skupinam nalaga obveznost objavljanja analize informacij nefinančnega značaja. Taka izjava 
v prilogi k letnemu poročilu bo morala vsebovati vsaj bistvene informacije o okoljskih in 
socialnih zadevah, zaposlenih, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem 
proti korupciji. Velika podjetja, ki kotirajo na borzi, bodo morala zagotoviti tudi informacije o 
svoji politiki raznolikosti, vključno z vidiki v zvezi s starostjo, spolom, geografskim poreklom 
ter izobrazbo in poklicnimi izkušnjami svojih zaposlenih. 
Izbrano zakonodajno načelo je „izpolnjuj ali utemelji“. Zato bodo morale družbe, ki ne bodo 
izvajale politik v zvezi z eno ali več navedenimi zadevami, to odločitev ustrezno obrazložiti.

2. Stališče poročevalca
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2.1. Uvodne ugotovitve
Poročevalec se na splošno strinja z zakonodajno usmeritvijo Komisije. Izbrani pristop ustreza 
zahtevi Parlamenta, ki je že podprl sprejetje zakonodajnega predloga o nefinančnem 
poročanju, ki bi omogočal „ visoko stopnjo prožnosti pri zaposlovanju, ob upoštevanju 
večrazsežnostne narave družbene odgovornosti gospodarskih družb in raznolikosti izvajanja 
njenih politik v podjetjih, skupaj z zadostno ravnijo primerljivosti za izpolnjevanje potreb 
vlagateljev in drugih zainteresiranih strani ter da se potrošnikom zagotovi lahek dostop do 
informacij o vpliv podjetij na družbo“. 
Ob upoštevanju teh vidikov, ki določajo dve glavni načeli za spremembe poročevalca, kot sta 
„prožnost“ in „primerljivost“, poročevalec meni, da je treba pojasniti vrednost zakonodajnega 
načela „izpolnjuj ali utemelji“, da se prepreči dvoumnost glede zavezujočega značaja določb. 
Navedeno načelo družbam ne dopušča izbire, ali naj informacije, ki jih zahteva zakonodaja, 
sporočajo ali ne. Nasprotno, predlog za družbe uvaja dvojno obveznost: po eni strani morajo 
poročati o določenih vidikih („izpolnjuj“), po drugi pa morajo podati utemeljitev v primerih, 
ko ne izvajajo politik o enem ali več vidikih („utemelji“).
2.2. Glavne uvedene spremembe
Ob upoštevanju vrste predlogov tehničnih sprememb, katerih namen je uskladitev besedila 
predloga z novo direktivo o računovodstvu, poročevalec meni, da je primerno pojasniti 
nekatere vidike zakonodaje, da se prepreči kakršna koli pravna nejasnost in zagotovi čim bolj 
enotna razlaga določb. 
V zvezi z vidiki, ki jih zadeva poročanje, nova uvodna izjava navaja glavne teme, ki jih bo 
treba upoštevati. V tem smislu bodo morale na primer okoljske informacije vsebovati podatke 
o emisijah toplogrednih plinov, onesnaževanju ozračja in uporabi obnovljivih virov energije. 
Informacije o socialnih vidikih ali zaposlenih bodo morale med drugim zadevati izvajanje 
temeljih konvencij Mednarodne organizacije dela, delovne pogoje in socialni dialog. 
Informacije o človekovih pravicah in boju proti korupciji pa bodo morale vsebovati vsaj 
podatke o preprečevanju kršitev človekovih pravic in pojasnila o instrumentih, ki jih uporablja 
podjetje za preprečevanje aktivne in pasivne korupcije.
V skladu s ciljem, da se zakonodajni predpis pojasni, nekateri predlogi sprememb natančneje 
pojasnjujejo pojem „tveganja“. Poročevalec glede tega predlaga, naj se ta pojem poveže z 
dejavnostmi, poslovanjem, proizvodi ali poslovnimi poročili podjetij, ki bi lahko v večji meri 
povzročili negativne vplive na vidike, vključene v poročanje. 
Poročevalec je zaskrbljen zaradi negativnih učinkov, ki bi jih lahko imelo poročanje o 
tveganjih v zvezi z dejavnostmi in s prihodnjim razvojem podjetja. Ker gre namreč za posebej 
občutljive informacije, bi lahko njihovo razširjanje škodovalo poslovnim strategijam podjetja 
in negativno vplivalo na konkurenco. Zaradi tega poročevalec predlaga, naj se omeji 
razširjanje informacij na samo „glavna“ tveganja, hkrati pa naj se organom odločanja ali 
nadzora podjetja omogoči, da ne razširjajo informacij v zvezi s tveganji in v zvezi s pogajanji 
v teku v primeru, če bi take informacije resno škodovale interesom podjetja. 
Poročevalec nasprotuje morebitni razširitvi obveznosti poročanja na dobavno verigo in 
podizvajalce ali na celotno vrednostno verigo. Obravnavani predlog je namreč prvi korak v 
smeri večjih omejitev na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb za podjetja, 
zato bi moral biti omejen na uvedbo primarnih obveznosti, ki se lahko po potrebi razširijo v 
poznejši fazi, po predhodni analizi učinka uvedenih določb. 
Poročevalec kljub temu meni, da je mogoče in primerno razširiti področje uporabe določb na 
tako imenovane postopke skrbnega pregleda, če bi podjetja slednje uporabljala za vidike, ki 
zadevajo razširjanje. V ta namen osnutek poročila uvaja spremembo, na podlagi katere se 
bodo lahko podjetja v okviru opisa politike, ki se uporablja za teme, o katerih je treba 



PE521.714v01-00 34/34 PR\1006774SL.doc

SL

poročati, sklicevala na postopke „skrbnega pregleda“, če jih izvajajo.
Poročevalec se tudi strinja z odločitvijo Komisije, da podjetjem omogoči prožno uporabo 
nacionalnih in mednarodnih standardov ter standardov EU za zagotavljanje zahtevanih 
informacij. Ob upoštevanju navedenega poročevalec meni, da je za namen zagotavljanja večje 
primerljivosti informacij kot splošno pravilo treba spodbujati uporabo nekaterih 
institucionalno priznanih standardov. 
3. Sklepi
Evropski svet je 22. maja 2013 v okviru boja proti davčnim utajam in goljufijam v svoje 
sklepe vključil poziv k čim prejšnji obravnavi „predloga o spremembi direktiv glede razkritja 
nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin [, ki 
bo] bo preučen, zlasti zato, da se zagotovi poročanje velikih podjetij in skupin po posameznih 
državah“.
Poročevalec se strinja z nujnostjo izvajanja strožjih politik za boj proti izogibanju davkom, ki 
so jo izpostavili voditelji držav in vlad, zlasti zaradi prenosa kapitala v tretje države ali tako 
imenovanje „davčne oaze“. Večja preglednost na tem področju lahko tudi poveča zaupanje 
potrošnikov v poslovanje velikih podjetij in multinacionalk. Prav tako bi imeli vlagatelji na 
voljo več informacij za analizo gospodarskih in političnih tveganj ter tveganj za ugled podjetij 
ali zato, da bi ugotovili, kako trdna je dejavnost in če ima geografsko razpršen podjetniški 
portfelj, da se lahko bolje odzove na morebitne gospodarske pretrese.
Ob upoštevanju navedenega poročevalec meni, da mora zakonodajni poseg na tem področju 
upoštevati raznolikost sektorjev in zakonodaj, v katerih poslujejo podjetja. V nekaterih 
zakonodajah bi lahko na primer nekatere informacije spadale v okvir opredelitve „državne 
tajnosti“ ali „poslovne tajnosti“, kar bi povzročalo pravno nejasnost za evropska podjetja, ki 
poslujejo na teh ozemljih. Hkrati bi razširjanje nekaterih poslovno in gospodarsko občutljivih 
informacij (strateške informacije o pogodbah, stopnjah donosnosti, rezultatih, poslovodenju) 
ustvarjalo neugoden položaj na področju konkurence ali odpiralo vprašanja glede sporazumov 
ali pogodb, sklenjenih z davčnimi organi tretjih držav.
Glede na zgoraj navedeno si poročevalec prizadeva obravnavati vprašanje poročanja po 
posameznih državah v okviru tega zakonodajnega predloga, pri čemer je na tem področju 
izbral previden in podroben pristop, ki omogoča poudarjanje koristi in nevtraliziranje tveganj. 
Poročevalec v ta namen predlaga spremembo člena 48 Direktive o računovodstvu 2013/34 in 
poziva Komisijo, naj pri ponovnem pregledu določb o plačilu vladam preveri uvedbo 
obveznosti velikih podjetij in subjektov v javnem interesu, da letno objavljajo poročila po 
državah, za vsako državo članico ali tretjo državo, v kateri poslujejo, ki vsebujejo informacije 
o dobičku ali izgubi po obdavčitvi, davku na dobiček ali izgubo in prejetih javnih 
subvencijah.


