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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de richtlijn niet-financiële 
rapportage (NFI-richtlijn) bevat strenge rapportageverplichtingen op het gebied van 
milieuduurzaamheid van bedrijven, met als doel de EU om te vormen tot een moderne, 
hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, waar vanaf 2050 netto geen broeikasgassen 
meer worden uitgestoten. Helaas ontbreekt in dit voorstel momenteel hetzelfde ambitieniveau 
op het gebied van sociale duurzaamheid.
Met dit voorstel voor een herschikking van de NFI-richtlijn wordt niet adequaat ingegaan op 
rapportageverplichtingen met betrekking tot kwesties als diversiteit, sociale inclusie, 
gendergelijkheid of bescherming van minderheden en kwetsbare groepen, en worden een aantal 
verplichtingen en toezeggingen van de Commissie op dit gebied veronachtzaamd, waaronder:

1. Toezeggingen die zijn opgenomen in de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025, 
zoals het aanpakken van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
besluitvormingsposities in het Europese bedrijfsleven en de Europese industrie.

2. Aandringen op goedkeuring van de zogenaamde “richtlijn vrouwelijke bestuurders”, 
waarin het streefdoel voor niet-uitvoerende bestuurders van het 
ondervertegenwoordigde geslacht in de raad van bestuur van ondernemingen op ten 
minste 40 % wordt vastgelegd, teneinde het genderevenwicht in de raden van bestuur 
van grote beursgenoteerde ondernemingen in de EU te verbeteren door informatie uit te 
delen over het diversiteitsbeleid van ondernemingen. 

3. Het recht op gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid van vrouwelijke en 
mannelijke werknemers – een van de grondbeginselen van de Europese Unie sinds het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). In de praktijk is de 
uitvoering ervan echter gehinderd door een systematisch gebrek aan transparantie in 
beloningssystemen, een gebrek aan rechtszekerheid en procedurele belemmeringen 
voor slachtoffers van discriminatie. Strengere transparantievereisten in het kader van de 
NFI-richtlijn zouden het mogelijk maken toezicht te houden op potentiële 
gendervooroordelen en discriminatie in de salariëring van bedrijven in de EU. Om die 
reden heeft de Commissie op 4 maart 2021 een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn 
inzake loontransparantie die specifieke rapportageverplichtingen bevat. Helaas vormen 
deze geen onderdeel van het voorstel voor de NFI-richtlijn.

4. De Europese Rekenkamer constateerde in mei 2021 dat – ondanks de reeds lang 
bestaande inzet van de EU voor gendergelijkheid – te weinig is gedaan ten aanzien van 
gendermainstreaming, d.w.z. om gendergelijkheid systematisch en actief te bevorderen 
in de beleidsvorming en bij de besteding van de EU-begroting. Volgens de Rekenkamer 
is de genderanalyse van het beleid en de programma’s van de EU ontoereikend geweest. 
Het voorstel voor de NFI-richtlijn illustreert dat er met de bevindingen van de 
Rekenkamer niets gedaan is. 

Gezien de bovengenoemde punten, en gezien de talrijke obstakels en gevallen van discriminatie 
waarmee vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds te maken hebben, is het de taak van de 
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Europees Parlement om ervoor zorgen 
dat sociale duurzaamheid en gendergelijkheid op adequate wijze worden opgenomen in de 
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komende richtlijn. 
Het Europees Instituut voor gendergelijkheid heeft bekend gemaakt dat de EU nog minstens 
60 jaar te gaan heeft voordat volledige gendergelijkheid is bereikt, als de ontwikkelingen op het 
huidige tempo doorgaan. Enkele van de grootste problemen die gendergelijkheid in de weg 
staan, zijn segregatie in onderwijs en werk, ongelijke beloningen die bijdragen aan de loon- en 
pensioenkloof, en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leiderschaps- en 
managementfuncties. 
Om gendergelijkheid in Europa tot stand te brengen en een einde te maken aan structurele 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, is niet alleen een sterke betrokkenheid nodig van de 
EU-instellingen, beleidsmakers en ngo’s, maar ook van alle economische sectoren en hun 
toeleveringsketens. 
Maatregelen inzake discriminatie, diversiteit en gendergelijkheid moeten daarom integraal deel 
gaan uitmaken van de rapportagenormen voor sociale duurzaamheid. Bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar kwetsbare en minderheidsgroepen en mensen met een handicap. De 
rapportagenormen voor sociale duurzaamheid moeten onder meer gericht zijn op 
arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, moederschaps-, vaderschaps- en 
ouderschapsverlof, alsook een gendergelijkheidstoets in het inkoopbeleid, 
genderprestatiecontroles voor leveranciers en gendereffectbeoordelingen van 
toeleveringsketens. 
De COVID-19-pandemie en de economische en sociale gevolgen ervan maken het nog urgenter 
om deze kwestie aan te pakken, aangezien vrouwelijke werknemers bijzonder hard door de 
crisis zijn getroffen. Aangezien het wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie slechts 
1 % van de ondernemingen in de EU bestrijkt, moet het toepassingsgebied worden uitgebreid 
tot middelgrote ondernemingen en tot kleine ondernemingen in sectoren met een hoog risico.

AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In het werkdocument van de 
diensten van de Commissie over de 
evaluatie van de relevante bepalingen in 
Richtlijn 2006/54/EG die betrekking 
hebben op de uitvoering van het 
Verdragsbeginsel inzake gelijke beloning 
voor gelijk of gelijkwaardig werk1 bis dat is 
vastgelegd in artikel 157, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU), wordt gesteld dat 
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de toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning wordt belemmerd door een 
gebrek aan transparantie in 
beloningssystemen en een gebrek aan 
rechtszekerheid met betrekking tot het 
begrip “gelijkwaardig werk”, alsook door 
procedurele belemmeringen voor 
slachtoffers van discriminatie. Met een 
grotere mate van transparantie zou het 
mogelijk worden gendervooroordelen en 
discriminatie in de salariëring van een 
onderneming of organisatie aan het licht 
te brengen, zodat werknemers, werkgevers 
en sociale partners vervolgens passende 
maatregelen kunnen nemen om het recht 
op gelijke beloning te handhaven. Op 
4 maart 2021 heeft de Commissie een 
voorstel gedaan voor een richtlijn inzake 
loontransparantie1 ter waarin concrete 
maatregelen worden voorgesteld met 
betrekking tot rapportage over de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen; in 
organisaties met meer dan 250 
werknemers zou de werkgever verplicht 
worden gegevens te publiceren over het 
beloningsverschil tussen vrouwelijke en 
mannelijke werknemers. De voorgestelde 
richtlijn is gebaseerd op artikel 157, lid 3, 
van het VWEU – dat tevens als 
rechtsgrondslag dient voor de bindende 
maatregelen inzake loontransparantie in 
het kader van dit initiatief – en beoogt de 
tenuitvoerlegging en betere handhaving 
van het beginsel van gelijke beloning uit 
hoofde van artikel 157 VWEU en 
Richtlijn 2006/54/EG te versterken. Het 
voorstel voor een richtlijn inzake 
loontransparantie is in overeenstemming 
met het initiatief om de rapportage van 
relevante niet-financiële informatie door 
ondernemingen te bevorderen. Het is 
tevens in overeenstemming met en wordt 
ondersteund door het EU-initiatief inzake 
minimumlonen en het komende initiatief 
inzake duurzame corporate governance.
__________________
1bis Commission Staff Working Document, 
Evaluation of the relevant provisions in 
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the Directive 2006/54/EG implementing 
the Treaty principle on “equal pay for 
equal work or work of equal value”, 
SWD(2020)0051, blz. 53-66.
1ter Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad ter 
versterking van de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid door middel van loontransparantie 
en handhavingsmechanismen 
(COM(2021)0093).

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) In haar strategie voor 
gendergelijkheid 2020-20251 bis benadrukt 
de Commissie dat een breed scala aan 
talenten en vaardigheden bijdraagt tot 
betere besluitvorming en beter 
ondernemingsbestuur en de economische 
groei stimuleert. De 
ondervertegenwoordiging in het Europese 
bedrijfsleven en de Europese industrie 
van vrouwen in besluitvormingsposities 
blijft echter bestaan. De Commissie heeft 
daarom toegezegd aan te zullen dringen 
op goedkeuring van het voorstel uit 2012 
voor de zogenaamde “richtlijn 
vrouwelijke bestuurders”. Het voorstel 
legt het streefdoel voor niet-uitvoerende 
bestuurders van het 
ondervertegenwoordigde geslacht in de 
raden van bestuur van ondernemingen 
vast op ten minste 40 %, teneinde het 
genderevenwicht in de raden van bestuur 
van grote beursgenoteerde 
ondernemingen in de EU te verbeteren 
door informatie te delen over het 
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diversiteitsbeleid van ondernemingen. De 
kwestie van ondervertegenwoordiging van 
vrouwen op de arbeidsmarkt wordt ook 
aangepakt middels de richtlijn betreffende 
het evenwicht tussen werk en 
privéleven1ter.
__________________
1bis Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s over “Een 
Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025”.
1ter Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB 
L 188 van 12.7.2019, blz. 79).

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Richtlijn 2014/95/EU van het 
Europees Parlement en de Raad47 wijzigde 
Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen. Met 
Richtlijn 2014/95/EU werd een 
verplichting voor ondernemingen 
ingevoerd om informatie mee te delen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping. Met 
betrekking tot deze onderwerpen moeten 
ondernemingen volgens 
Richtlijn 2014/95/EU informatie openbaar 

(6) Richtlijn 2014/95/EU van het 
Europees Parlement en de Raad47 wijzigde 
Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen. Met 
Richtlijn 2014/95/EU werd een 
verplichting voor ondernemingen 
ingevoerd om informatie mee te delen die 
minstens betrekking heeft op milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie en omkoping. Met 
betrekking tot deze onderwerpen moeten 
ondernemingen volgens 
Richtlijn 2014/95/EU informatie openbaar 
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maken over de volgende 
rapportagegebieden: bedrijfsmodel, beleid 
(waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures), de resultaten 
van dit beleid, risico’s en risicobeheer en 
essentiële prestatie-indicatoren die relevant 
zijn voor de specifieke bedrijfsactiviteit.

maken over de volgende 
rapportagegebieden: bedrijfsmodel, beleid 
(waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures), de resultaten 
van dit beleid, risico’s en risicobeheer en 
essentiële prestatie-indicatoren die relevant 
zijn voor de specifieke bedrijfsactiviteit. 
Dergelijke door ondernemingen te 
verstrekken informatie kan ook 
betrekking hebben op andere acties, zoals 
acties ter bevordering van 
gendergelijkheid of ter verbetering van de 
tenuitvoerlegging van fundamentele IAO-
verdragen of gezondheid en veiligheid op 
het werk. De verplichting om het beleid 
inzake diversiteit ten aanzien van de 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van de 
onderneming in kwestie, op het gebied 
van bijvoorbeeld leeftijd, gender of 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring te vermelden, is alleen 
van toepassing op bepaalde grote 
ondernemingen.

__________________ __________________
47 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

47 Richtlijn 2014/95/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 
tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met 
betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit door bepaalde grote 
ondernemingen en groepen (PB L 330 van 
15.11.2014, blz. 1).

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De uiteindelijke begunstigden van 
betere duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen zijn particuliere burgers en 

(8) De uiteindelijke begunstigden van 
betere duurzaamheidsrapportage door 
ondernemingen zijn particuliere burgers en 
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spaarders. Spaarders die duurzaam willen 
beleggen, zullen dit kunnen doen, terwijl 
alle burgers voordeel hebben bij een 
stabiel, duurzaam en inclusief economisch 
systeem. Om deze voordelen te 
verwezenlijken, moet de 
duurzaamheidsinformatie die in de 
jaarverslagen van ondernemingen wordt 
bekendgemaakt eerst twee primaire 
groepen (“gebruikers”) bereiken. De eerste 
groep gebruikers bestaat uit beleggers, met 
inbegrip van vermogensbeheerders, die een 
beter inzicht willen krijgen in de risico’s en 
mogelijkheden die duurzaamheidsaspecten 
inhouden voor hun beleggingen en de 
effecten van die beleggingen op mens en 
milieu. De tweede groep gebruikers bestaat 
uit organisaties, waaronder niet-
gouvernementele organisaties en sociale 
partners, die ondernemingen meer 
verantwoordelijk willen stellen voor de 
effecten die zij hebben op mens en milieu. 
Ook andere belanghebbenden kunnen 
gebruikmaken van 
duurzaamheidsinformatie die in 
jaarverslagen wordt bekendgemaakt. De 
zakenpartners van ondernemingen, 
waaronder klanten, kunnen deze informatie 
gebruiken om inzicht te krijgen in, en 
indien nodig te rapporteren over, de 
duurzaamheidsrisico’s en effecten in hun 
eigen waardeketens. Beleidsmakers en 
milieuagentschappen kunnen dergelijke 
informatie, met name op geaggregeerde 
basis, gebruiken om milieu- en sociale 
trends te monitoren, om bij te dragen tot de 
milieurekening en om het regeringsbeleid 
te informeren. Er zijn maar weinig 
individuele burgers en consumenten die 
verslagen van ondernemingen direct 
raadplegen, maar zij kunnen dergelijke 
informatie indirect gebruiken, bijvoorbeeld 
wanneer zij overwegen advies te vragen 
aan financieel adviseurs of niet-
gouvernementele organisaties. Veel 
beleggers en vermogensbeheerders kopen 
duurzaamheidsinformatie van derde 
gegevensverstrekkers, die informatie uit 
diverse bronnen verzamelen, waaronder 

spaarders. Spaarders die duurzaam willen 
beleggen, zullen dit kunnen doen, terwijl 
alle burgers voordeel hebben bij een 
stabiel, duurzaam, transparant, 
verantwoordingsplichtig en inclusief 
socio-economisch systeem. Om deze 
voordelen te verwezenlijken, moet de 
duurzaamheidsinformatie die in de 
jaarverslagen van ondernemingen wordt 
bekendgemaakt eerst twee primaire 
groepen (“gebruikers”) bereiken. De eerste 
groep gebruikers bestaat uit beleggers, met 
inbegrip van vermogensbeheerders, die een 
beter inzicht willen krijgen in de risico’s en 
mogelijkheden die duurzaamheidsaspecten 
inhouden voor hun reputatie en 
beleggingen en de effecten van die 
beleggingen op mens en milieu. De tweede 
groep gebruikers bestaat uit organisaties, 
waaronder niet-gouvernementele 
organisaties en sociale partners, die 
ondernemingen meer verantwoordelijk 
willen stellen voor de effecten die zij 
hebben op mens en milieu, en die 
vooruitgang willen boeken op 
maatschappelijke thema’s zoals 
gendergelijkheid, diversiteit, 
intersectionaliteit en inclusie. Ook andere 
belanghebbenden kunnen gebruikmaken 
van duurzaamheidsinformatie die in 
jaarverslagen wordt bekendgemaakt. De 
zakenpartners van ondernemingen, 
waaronder klanten, kunnen deze informatie 
gebruiken om inzicht te krijgen in, en 
indien nodig te rapporteren over, de 
duurzaamheidsrisico’s en effecten in hun 
eigen waardeketens. Beleidsmakers, ngo’s 
en milieuagentschappen kunnen dergelijke 
informatie, met name op geaggregeerde 
basis, gebruiken om milieu- en sociale 
trends te monitoren, om discriminatie uit 
te bannen, om bij te dragen tot de 
milieurekening en om het regeringsbeleid 
te informeren. Er zijn maar weinig 
individuele burgers en consumenten die 
verslagen van ondernemingen direct 
raadplegen, maar zij kunnen dergelijke 
informatie indirect gebruiken, bijvoorbeeld 
wanneer zij overwegen advies te vragen 
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openbare verslagen van ondernemingen. aan financieel adviseurs of niet-
gouvernementele organisaties. Veel 
beleggers en vermogensbeheerders kopen 
duurzaamheidsinformatie van derde 
gegevensverstrekkers, die informatie uit 
diverse bronnen verzamelen, waaronder 
openbare verslagen van ondernemingen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De vraag naar 
duurzaamheidsinformatie van 
ondernemingen is de jongste jaren enorm 
toegenomen, vooral bij de 
beleggersgemeenschap. Die toenemende 
vraag wordt gestuurd door de gewijzigde 
risico’s van ondernemingen en een 
groeiend bewustzijn bij beleggers van de 
financiële implicaties van die risico’s. Dit 
geldt in het bijzonder voor 
klimaatgerelateerde financiële risico’s. 
Ook het bewustzijn van de risico’s voor 
ondernemingen en voor beleggingen die 
voortvloeien uit andere milieukwesties en 
uit sociale kwesties, waaronder 
gezondheidskwesties, neemt toe. De 
toenemende vraag naar 
duurzaamheidsinformatie wordt ook 
gestuurd door de groei in 
beleggingsproducten waarmee men 
uitdrukkelijk wil voldoen aan bepaalde 
duurzaamheidsstandaarden of bepaalde 
duurzaamheidsdoelstellingen wil behalen. 
Een deel van die groei is het logische 
gevolg van eerder vastgestelde 
Uniewetgeving, te weten Verordening 
(EU) 2019/2088 en Verordening 
(EU) 2020/852. Een deel van die groei zou 
er in elk geval zijn gekomen door de snelle 
veranderingen in het bewustzijn van de 

(9) De vraag naar 
duurzaamheidsinformatie van 
ondernemingen is de jongste jaren enorm 
toegenomen, vooral bij de 
beleggersgemeenschap. Die toenemende 
vraag wordt gestuurd door de gewijzigde 
risico’s van ondernemingen en een 
groeiend bewustzijn bij beleggers van de 
financiële implicaties van die risico’s en 
het gevaar van reputatieschade. Dit geldt 
in het bijzonder voor klimaatgerelateerde 
financiële risico’s. Ook het bewustzijn van 
de risico’s voor ondernemingen en voor 
beleggingen die voortvloeien uit andere 
milieukwesties en uit sociale kwesties, 
waaronder discriminatie, gendergelijkheid 
en gezondheidskwesties, neemt toe. De 
toenemende vraag naar 
duurzaamheidsinformatie wordt ook 
gestuurd door de groei in 
beleggingsproducten waarmee men 
uitdrukkelijk wil voldoen aan bepaalde 
duurzaamheidsstandaarden of bepaalde 
duurzaamheidsdoelstellingen wil behalen. 
Een deel van die groei is het logische 
gevolg van eerder vastgestelde 
Uniewetgeving, te weten Verordening 
(EU) 2019/2088 en Verordening 
(EU) 2020/852. Een deel van die groei zou 
er in elk geval zijn gekomen door de snelle 
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burger, voorkeuren van de consument en 
marktpraktijken. De COVID-19-pandemie 
zal de toename van de informatiebehoeften 
van gebruikers nog verder versnellen, met 
name omdat zij de kwetsbaarheden van 
werknemers en van de waardeketens van 
ondernemingen heeft blootgelegd. 
Informatie over milieueffecten is ook 
relevant in de context van de mitigatie van 
toekomstige pandemieën, aangezien het 
ontstaan en de verspreiding van ziekten 
steeds vaker in verband worden gebracht 
met de verstoring van ecosystemen door de 
mens.

veranderingen in het bewustzijn van de 
burger, voorkeuren van de consument en 
marktpraktijken. De COVID-19-pandemie 
zal de toename van de informatiebehoeften 
van gebruikers nog verder versnellen, met 
name omdat zij de kwetsbaarheden van 
werknemers – met name vrouwen – en van 
de waardeketens van ondernemingen heeft 
blootgelegd. Informatie over 
milieueffecten is ook relevant in de context 
van de mitigatie van toekomstige 
pandemieën, aangezien het ontstaan en de 
verspreiding van ziekten steeds vaker in 
verband worden gebracht met de verstoring 
van ecosystemen door de mens.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Met het oog op de toenemende 
relevantie van duurzaamheidsgerelateerde 
risico’s en aangezien kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) die beursgenoteerd 
zijn op gereglementeerde markten een 
aanzienlijk deel van alle beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie 
vertegenwoordigen, is het passend ook die 
kmo’s ertoe te verplichten informatie over 
duurzaamheidsaspecten bekend te maken 
om de bescherming van beleggers te 
verzekeren. De invoering van deze 
verplichting zal ertoe bijdragen dat 
financiëlemarktdeelnemers kleinere 
beursgenoteerde ondernemingen in 
beleggingsportefeuilles kunnen opnemen 
op grond van het feit dat zij de 
duurzaamheidsinformatie die 
financiëlemarktdeelnemers nodig hebben, 
bekendmaken. Dit zal de toegang van 
kleinere beursgenoteerde ondernemingen 
tot financieel kapitaal helpen beschermen 

(18) Met het oog op de toenemende 
relevantie van duurzaamheidsgerelateerde 
risico’s en aangezien kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) die beursgenoteerd 
zijn op gereglementeerde markten een 
aanzienlijk deel van alle beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie 
vertegenwoordigen, is het passend ook die 
kmo’s ertoe te verplichten informatie over 
sociale, economische en 
milieuduurzaamheidsaspecten bekend te 
maken om de bescherming van beleggers 
te verzekeren. De invoering van deze 
verplichting zal ertoe bijdragen dat 
financiëlemarktdeelnemers kleinere 
beursgenoteerde ondernemingen in 
beleggingsportefeuilles kunnen opnemen 
op grond van het feit dat zij de 
duurzaamheidsinformatie die 
financiëlemarktdeelnemers nodig hebben, 
bekendmaken. Dit zal de toegang van 
kleinere beursgenoteerde ondernemingen 
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en uitbreiden, en discriminatie van die 
ondernemingen vanwege 
financiëlemarktdeelnemers vermijden. 
Deze verplichting moet ook worden 
ingevoerd om ervoor te zorgen dat 
financiëlemarktdeelnemers beschikken 
over de informatie die zij nodig hebben van 
ondernemingen waarin is belegd zodat zij 
kunnen voldoen aan hun eigen 
informatieverschaffingsverplichtingen over 
duurzaamheid die zijn vastgelegd in 
Verordening (EU) 2019/2088. Kmo’s die 
beursgenoteerd zijn op gereglementeerde 
markten moeten evenwel voldoende tijd 
krijgen om zich voor te bereiden op de 
toepassing van de verplichting om 
duurzaamheidsinformatie te rapporteren, 
gezien hun kleinere omvang en beperktere 
middelen, en rekening houdend met de 
moeilijke economische omstandigheden 
die door de COVID-19-pandemie zijn 
gecreëerd. Zij moeten ook de mogelijkheid 
krijgen om te rapporteren volgens 
standaarden die evenredig zijn met de 
capaciteiten en middelen van kmo’s. Niet-
beursgenoteerde kmo’s kunnen er ook voor 
kiezen deze evenredige standaarden 
vrijwillig toe te passen. De kmo-
standaarden zullen de referentie vormen 
voor ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen 
betreffende het niveau van 
duurzaamheidsinformatie dat zij 
redelijkerwijs mogen verlangen van kmo-
leveranciers en -klanten in hun 
waardeketen.

tot financieel kapitaal helpen beschermen 
en uitbreiden, en discriminatie van die 
ondernemingen vanwege 
financiëlemarktdeelnemers vermijden. 
Deze verplichting moet ook worden 
ingevoerd om ervoor te zorgen dat 
financiëlemarktdeelnemers beschikken 
over de informatie die zij nodig hebben van 
ondernemingen waarin is belegd zodat zij 
kunnen voldoen aan hun eigen 
informatieverschaffingsverplichtingen over 
duurzaamheid die zijn vastgelegd in 
Verordening (EU) 2019/2088. Kmo’s die 
beursgenoteerd zijn op gereglementeerde 
markten moeten evenwel voldoende tijd 
krijgen om zich voor te bereiden op de 
toepassing van de verplichting om 
duurzaamheidsinformatie te rapporteren, 
gezien hun kleinere omvang en beperktere 
middelen, en rekening houdend met de 
moeilijke economische omstandigheden 
die door de COVID-19-pandemie zijn 
gecreëerd. Zij moeten ook de mogelijkheid 
krijgen om te rapporteren volgens 
standaarden die evenredig zijn met de 
capaciteiten en middelen van kmo’s. Niet-
beursgenoteerde kmo’s kunnen er ook voor 
kiezen deze evenredige standaarden 
vrijwillig toe te passen. De kmo-
standaarden zullen de referentie vormen 
voor ondernemingen die binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen 
betreffende het niveau van 
duurzaamheidsinformatie dat zij 
redelijkerwijs mogen verlangen van kmo-
leveranciers en -klanten in hun 
waardeketen.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te zorgen voor samenhang met 
internationale instrumenten zoals de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten en de door 
de OESO opgestelde “due diligence”-
richtsnoeren voor verantwoord 
ondernemerschap, moeten de 
openbaarmakingsvereisten ten aanzien van 
passende zorgvuldigheid gedetailleerder 
worden gespecificeerd dan het geval is in 
artikel 19 bis, lid 1, punt b), en 
artikel 29 bis, lid 1, punt b), van 
Richtlijn 2013/34/EU. Ondernemingen 
volgen een zorgvuldigheidsprocedure om 
de belangrijkste feitelijke en potentiële 
negatieve effecten in verband met hun 
activiteiten vast te stellen, te voorkomen, te 
beperken en te verhelpen, en aan te geven 
hoe zij die negatieve effecten aanpakken. 
Effecten in verband met de activiteiten van 
een onderneming omvatten effecten die 
rechtstreeks door de onderneming worden 
veroorzaakt, effecten waaraan de 
onderneming bijdraagt en effecten die 
anderszins verband houden met de 
waardeketen van de onderneming. De 
zorgvuldigheidsprocedure heeft betrekking 
op de gehele waardeketen van de 
onderneming, met inbegrip van haar eigen 
activiteiten, haar producten en diensten, 
haar zakelijke betrekkingen en haar 
toeleveringsketens. In overeenstemming 
met de leidende beginselen van de VN 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
moet een feitelijk of potentieel nadelig 
effect als belangrijk worden beschouwd 
wanneer het een van de grootste effecten 
van de activiteiten van de onderneming 
betreft op basis van: de ernst van de 
gevolgen voor mens of milieu; het aantal 
personen dat wordt of kan worden 
getroffen, of de omvang van de schade aan 
het milieu; en hoe eenvoudig de schade kan 
worden hersteld, waarbij het milieu of de 
situatie van de betrokken mensen in de 

(27) Om te zorgen voor samenhang met 
internationale instrumenten zoals de 
leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten en de door 
de OESO opgestelde “due diligence”-
richtsnoeren voor verantwoord 
ondernemerschap, moeten de 
openbaarmakingsvereisten ten aanzien van 
passende zorgvuldigheid gedetailleerder 
worden gespecificeerd dan het geval is in 
artikel 19 bis, lid 1, punt b), en 
artikel 29 bis, lid 1, punt b), van 
Richtlijn 2013/34/EU. Ondernemingen 
volgen een zorgvuldigheidsprocedure om 
de belangrijkste feitelijke en potentiële 
negatieve effecten in verband met hun 
activiteiten vast te stellen, te voorkomen, te 
beperken en te verhelpen, en aan te geven 
hoe zij die negatieve effecten aanpakken. 
Effecten in verband met de activiteiten van 
een onderneming omvatten effecten die 
rechtstreeks door de onderneming worden 
veroorzaakt, effecten waaraan de 
onderneming bijdraagt en effecten die 
anderszins verband houden met de 
waardeketen van de onderneming. De 
zorgvuldigheidsprocedure, met inbegrip 
zorgvuldigheidseisen op het gebied van de 
mensenrechten, heeft betrekking op de 
gehele waardeketen van de onderneming, 
met inbegrip van haar eigen activiteiten, 
haar producten en diensten, haar zakelijke 
betrekkingen en haar toeleveringsketens. In 
overeenstemming met de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten moet een feitelijk of 
potentieel nadelig effect als belangrijk 
worden beschouwd wanneer het een van de 
grootste effecten van de activiteiten van de 
onderneming betreft op basis van: de ernst 
van de gevolgen voor mens of milieu; het 
aantal personen dat wordt of kan worden 
getroffen, of de omvang van de schade aan 
het milieu; en hoe eenvoudig de schade kan 
worden hersteld, waarbij het milieu of de 
situatie van de betrokken mensen in de 
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eerdere toestand wordt hersteld. eerdere toestand wordt hersteld. In de 
procedure wordt ook rekening gehouden 
met passende methoden, waaronder 
zorgvuldigheidseisen op het gebied van de 
mensenrechten, en met gender-, 
kwetsbaarheids- en 
marginaliseringskwesties, waarbij de 
specifieke uitdagingen waarmee vrouwen, 
lhbti +-personen, etnische en religieuze 
minderheden, personen met een handicap 
en migrerende werknemers te maken 
kunnen krijgen, in het oog worden 
gehouden.1bis

__________________
1bis VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten, blz. 5-6.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Richtlijn 2013/34/EU schrijft niet 
voor dat informatie wordt bekendgemaakt 
over andere immateriële activa dan de in de 
balans opgenomen immateriële vaste 
activa. Algemeen wordt erkend dat 
informatie over immateriële vaste activa en 
andere immateriële factoren, waaronder 
intern gegenereerde immateriële activa, te 
weinig wordt gerapporteerd, hetgeen een 
goede beoordeling van de ontwikkeling, de 
prestaties en de positie van een 
onderneming en de monitoring van 
investeringen belemmert. Om beleggers in 
staat te stellen beter inzicht te krijgen in de 
groeiende kloof tussen de 
boekhoudkundige waarde van veel 
ondernemingen en hun marktwaarde, die in 
veel sectoren van de economie wordt 
waargenomen, moet een adequate 
rapportage over immateriële activa worden 

(28) Richtlijn 2013/34/EU schrijft niet 
voor dat informatie wordt bekendgemaakt 
over andere immateriële activa dan de in de 
balans opgenomen immateriële vaste 
activa. Algemeen wordt erkend dat 
informatie over immateriële vaste activa en 
andere immateriële factoren, waaronder 
intern gegenereerde immateriële activa, te 
weinig wordt gerapporteerd, hetgeen een 
goede beoordeling van de ontwikkeling, de 
prestaties en de positie van een 
onderneming en de monitoring van 
investeringen belemmert. Om beleggers in 
staat te stellen beter inzicht te krijgen in de 
groeiende kloof tussen de 
boekhoudkundige waarde van veel 
ondernemingen en hun marktwaarde, die in 
veel sectoren van de economie wordt 
waargenomen, moet een adequate 
rapportage over immateriële activa worden 
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verplicht. Daarom moeten ondernemingen 
worden verplicht om informatie bekend te 
maken over andere immateriële activa dan 
de immateriële vaste activa die in de balans 
zijn opgenomen, met inbegrip van 
intellectueel kapitaal, menselijk kapitaal, 
met inbegrip van de ontwikkeling van 
vaardigheden, en sociaal en relationeel 
kapitaal, met inbegrip van 
reputatiekapitaal. Informatie over 
immateriële activa moet ook informatie 
over onderzoek en ontwikkeling omvatten.

verplicht. Daarom moeten ondernemingen 
worden verplicht om informatie bekend te 
maken over andere immateriële activa dan 
de immateriële vaste activa die in de balans 
zijn opgenomen, met inbegrip van 
intellectueel kapitaal, menselijk kapitaal, 
met inbegrip van de ontwikkeling van 
vaardigheden, en sociaal en relationeel 
kapitaal, met inbegrip van 
reputatiekapitaal, en maatregelen gericht 
op gendergelijkheid. Informatie over 
immateriële activa moet ook informatie 
over onderzoek en ontwikkeling omvatten.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van artikel 19 bis, lid 1, 
en artikel 29 bis, lid 1, van 
Richtlijn 2013/34/EU vallen, kunnen zich 
baseren op nationale, uniale of 
internationale rapportagekaders, en 
wanneer zij dat doen, moeten zij 
specificeren op welke kaders zij zich 
hebben gebaseerd. Richtlijn 2013/34/EU 
verplicht ondernemingen echter niet om 
een gemeenschappelijk rapportagekader of 
een gemeenschappelijke 
rapportagestandaard te gebruiken, en belet 
ondernemingen niet om helemaal geen 
rapportagekader of -standaarden te 
gebruiken. Zoals voorgeschreven in artikel 
2 van Richtlijn 2014/95/EU heeft de 
Commissie in 2017 niet-bindende 
richtsnoeren gepubliceerd voor 
ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van die richtlijn vallen52. 
In 2019 heeft de Commissie aanvullende 
richtsnoeren gepubliceerd, specifiek over 
de rapportage van klimaatgerelateerde 

(32) Ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van artikel 19 bis, lid 1, 
en artikel 29 bis, lid 1, van 
Richtlijn 2013/34/EU vallen, kunnen zich 
baseren op nationale, uniale of 
internationale rapportagekaders, en 
wanneer zij dat doen, moeten zij 
specificeren op welke kaders zij zich 
hebben gebaseerd. Richtlijn 2013/34/EU 
verplicht ondernemingen echter niet om 
een gemeenschappelijk rapportagekader of 
een gemeenschappelijke 
rapportagestandaard te gebruiken, en belet 
ondernemingen niet om helemaal geen 
rapportagekader of -standaarden te 
gebruiken. Zoals voorgeschreven in artikel 
2 van Richtlijn 2014/95/EU heeft de 
Commissie in 2017 niet-bindende 
richtsnoeren gepubliceerd voor 
ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van die richtlijn vallen52. 
Die richtsnoeren hebben ook betrekking 
op sociale en personeelsaangelegenheden, 
met inbegrip van diversiteitskwesties in 
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informatie53. In de richtsnoeren voor 
klimaatrapportage zijn de aanbevelingen 
van de Taskforce voor de openbaarmaking 
van klimaatgerelateerde financiële 
informatie uitdrukkelijk opgenomen. Uit de 
beschikbare gegevens blijkt dat die niet-
bindende richtsnoeren geen significant 
effect hebben gehad op de kwaliteit van 
niet-financiële rapportage door 
ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van de artikelen 19 bis 
en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU vallen. 
Het vrijwillige karakter van de richtsnoeren 
houdt in dat het ondernemingen vrij staat 
deze al dan niet toe te passen. De 
richtsnoeren kunnen derhalve op zichzelf 
niet garanderen dat de informatie die door 
verschillende ondernemingen wordt 
verstrekt, vergelijkbaar is of dat alle 
informatie die gebruikers relevant achten, 
openbaar wordt gemaakt. Daarom is er 
behoefte aan verplichte 
gemeenschappelijke rapportagestandaarden 
om ervoor te zorgen dat informatie 
vergelijkbaar is en dat alle relevante 
informatie openbaar wordt gemaakt. 
Voortbouwend op het beginsel van dubbele 
materialiteit moeten de standaarden 
betrekking hebben op alle informatie die 
van materieel belang is voor de gebruikers. 
Gemeenschappelijke 
rapportagestandaarden zijn ook nodig om 
de controle en digitalisering van 
duurzaamheidsrapportage mogelijk te 
maken en het toezicht daarop en de 
handhaving ervan te vergemakkelijken. De 
ontwikkeling van verplichte 
gemeenschappelijke standaarden voor 
duurzaamheidsrapportage is noodzakelijk 
om te komen tot een situatie waarin 
duurzaamheidsinformatie een status heeft 
die vergelijkbaar is met die van financiële 
informatie.

verband met gender en gelijke 
behandeling op het werk en op de 
werkplek, met inbegrip van leeftijd, 
gender, seksuele geaardheid, godsdienst, 
handicap, etnische afkomst en andere 
relevante aspecten, eerbiediging van de 
mensenrechten en milieukwesties. In 2019 
heeft de Commissie aanvullende 
richtsnoeren gepubliceerd, specifiek over 
de rapportage van klimaatgerelateerde 
informatie53. In de richtsnoeren voor 
klimaatrapportage zijn de aanbevelingen 
van de Taskforce voor de openbaarmaking 
van klimaatgerelateerde financiële 
informatie uitdrukkelijk opgenomen. Uit de 
beschikbare gegevens blijkt dat die niet-
bindende richtsnoeren geen significant 
effect hebben gehad op de kwaliteit van 
niet-financiële rapportage door 
ondernemingen die onder het 
toepassingsgebied van de artikelen 19 bis 
en 29 bis van Richtlijn 2013/34/EU vallen. 
Het vrijwillige karakter van de richtsnoeren 
houdt in dat het ondernemingen vrij staat 
deze al dan niet toe te passen. De 
richtsnoeren kunnen derhalve op zichzelf 
niet garanderen dat de informatie die door 
verschillende ondernemingen wordt 
verstrekt, vergelijkbaar is of dat alle 
informatie die gebruikers relevant achten, 
openbaar wordt gemaakt. Daarom is er 
behoefte aan verplichte 
gemeenschappelijke rapportagestandaarden 
om ervoor te zorgen dat informatie 
vergelijkbaar is en dat alle relevante 
informatie openbaar wordt gemaakt. 
Voortbouwend op het beginsel van dubbele 
materialiteit moeten de standaarden 
betrekking hebben op alle informatie die 
van materieel belang is voor de gebruikers. 
Gemeenschappelijke 
rapportagestandaarden zijn ook nodig om 
de controle en digitalisering van 
duurzaamheidsrapportage mogelijk te 
maken en het toezicht daarop en de 
handhaving ervan te vergemakkelijken. De 
ontwikkeling van verplichte 
gemeenschappelijke standaarden voor 
duurzaamheidsrapportage is noodzakelijk 
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om te komen tot een situatie waarin 
duurzaamheidsinformatie een status heeft 
die vergelijkbaar is met die van financiële 
informatie.

__________________ __________________
52 Mededeling van de Commissie 
“Richtsnoeren inzake niet-financiële 
rapportage: (methodologie voor de 
rapportage van niet-financiële informatie)” 
(C/2017/4234).

52 Mededeling van de Commissie 
“Richtsnoeren inzake niet-financiële 
rapportage: (methodologie voor de 
rapportage van niet-financiële informatie)” 
(C/2017/4234).

53 Mededeling van de Commissie 
“Richtsnoeren inzake niet-financiële 
rapportage”: aanvulling betreffende 
klimaatrapportage (C/2019/4490).

53 Mededeling van de Commissie 
“Richtsnoeren inzake niet-financiële 
rapportage”: aanvulling betreffende 
klimaatrapportage (C/2019/4490).

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De standaarden voor 
duurzaamheidsrapportage moeten in 
overeenstemming zijn met andere 
wetgeving van de Unie. Die standaarden 
moeten met name worden afgestemd op de 
openbaarmakingsvereisten van 
Verordening (EU) 2019/2088, en ze 
moeten rekening houden met de 
onderliggende indicatoren en 
methodologieën in de verschillende 
gedelegeerde handelingen die zijn 
vastgesteld op grond van Verordening 
(EU) 2020/852, de 
openbaarmakingsvereisten die van 
toepassing zijn op beheerders van 
benchmarks overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/1011 van het Europees 
Parlement en de Raad55, de 
minimumnormen voor de constructie van 
EU-klimaattransitiebenchmarks en op de 
Overeenkomst van Parijs afgestemde 
EU-benchmarks; en met alle 

(35) De standaarden voor 
duurzaamheidsrapportage moeten in 
overeenstemming zijn met andere 
wetgeving van de Unie. Die standaarden 
moeten met name worden afgestemd op de 
openbaarmakingsvereisten van 
Verordening (EU) 2019/2088, en ze 
moeten rekening houden met de 
onderliggende indicatoren en 
methodologieën in de verschillende 
gedelegeerde handelingen die zijn 
vastgesteld op grond van Verordening 
(EU) 2020/852, de 
openbaarmakingsvereisten die van 
toepassing zijn op beheerders van 
benchmarks overeenkomstig Verordening 
(EU) 2016/1011 van het Europees 
Parlement en de Raad55, de 
minimumnormen voor de constructie van 
EU-klimaattransitiebenchmarks en op de 
Overeenkomst van Parijs afgestemde 
EU-benchmarks; alsook de strategie voor 
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werkzaamheden die de Europese 
Bankautoriteit heeft verricht bij de 
uitvoering van de 
openbaarmakingsvereisten van pijler III 
van Verordening (EU) nr. 575/2013. In de 
standaarden moet rekening worden 
gehouden met de milieuwetgeving van de 
Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad56 en Verordening (EG) 
nr. 1221/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad57, en moet rekening worden 
gehouden met Aanbeveling 2013/179/EU 
van de Commissie58 en de bijlagen hierbij, 
alsmede met de wijzigingen in deze 
wetgeving. Er moet ook rekening worden 
gehouden met andere relevante wetgeving 
van de Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement 
en de Raad59, en met de vereisten die in het 
Unierecht zijn vastgesteld voor 
ondernemingen met betrekking tot 
bestuurstaken en passende zorgvuldigheid.

gendergelijkheid 2020-2025 en 
bepalingen van de toekomstige richtlijn 
inzake loontransparantie; en met alle 
werkzaamheden die de Europese 
Bankautoriteit heeft verricht bij de 
uitvoering van de 
openbaarmakingsvereisten van pijler III 
van Verordening (EU) nr. 575/2013. In de 
standaarden moet rekening worden 
gehouden met de milieuwetgeving van de 
Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement 
en de Raad56 en Verordening (EG) 
nr. 1221/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad57, en moet rekening worden 
gehouden met Aanbeveling 2013/179/EU 
van de Commissie58 en de bijlagen hierbij, 
alsmede met de wijzigingen in deze 
wetgeving. Er moet ook rekening worden 
gehouden met andere relevante wetgeving 
van de Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement 
en de Raad59, en met de vereisten die in het 
Unierecht zijn vastgesteld voor 
ondernemingen met betrekking tot 
bestuurstaken en passende zorgvuldigheid.

__________________ __________________
55 Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 
van 29.6.2016, blz. 1).

55 Verordening (EU) 2016/1011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 
2016 betreffende indices die worden 
gebruikt als benchmarks voor financiële 
instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen 
te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 
van 29.6.2016, blz. 1).

56 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

56 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een systeem voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Unie en tot wijziging van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).

57 Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 inzake de vrijwillige 

57 Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 inzake de vrijwillige 
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deelneming van organisaties aan een 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van 
de Beschikkingen 2001/681/EG en 
2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 
van 22.12.2009, blz. 1).

deelneming van organisaties aan een 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van 
de Beschikkingen 2001/681/EG en 
2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 
van 22.12.2009, blz. 1).

58 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

58 Aanbeveling 2013/179/EU van de 
Commissie van 9 april 2013 over het 
gebruik van gemeenschappelijke methoden 
voor het meten en bekendmaken van de 
milieuprestatie van producten en 
organisaties gedurende hun levenscyclus 
(PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

59 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 
van 17.12.2010, blz. 17).

59 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 
van 17.12.2010, blz. 17).

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) In de standaarden voor 
duurzaamheidsrapportage moet worden 
gespecificeerd welke informatie 
ondernemingen openbaar moeten maken 
over sociale factoren, waaronder 
werknemersfactoren en mensenrechten. 
Deze informatie moet betrekking hebben 
op de effecten van de ondernemingen op de 
mens, met inbegrip van de menselijke 
gezondheid. De informatie die 
ondernemingen openbaar maken over 
mensenrechten moet, indien voorkomend 
geval, ook informatie bevatten over 
gedwongen arbeid in hun waardeketens. In 
de rapportagestandaarden die betrekking 
hebben op sociale factoren moet worden 

(43) Openbaarmakingen op het gebied 
van milieu- en sociale verantwoording 
zijn twee verschillende zaken, en een 
onderneming die meer informatie 
openbaar maakt op het gebied van 
milieuverantwoording zal niet 
noodzakelijkerwijs ook meer informatie 
openbaar maken op het gebied van sociale 
verantwoording. Ondanks dit verschil in 
openbaarmakingspraktijk lijkt een 
toename in sociale openbaarmakingen 
over het algemeen te worden gewaardeerd 
door de kapitaalmarkt. In de standaarden 
voor duurzaamheidsrapportage moet 
worden gespecificeerd welke informatie 
ondernemingen openbaar moeten maken 
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gespecificeerd welke informatie 
ondernemingen moeten verstrekken met 
betrekking tot de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten die 
relevant zijn voor ondernemingen, met 
inbegrip van gelijke kansen voor iedereen 
en arbeidsvoorwaarden. Het in maart 2021 
goedgekeurde actieplan voor de Europese 
pijler van sociale rechten roept op tot 
strengere eisen voor ondernemingen om 
over sociale aangelegenheden te 
rapporteren. In de rapportagestandaarden 
moet ook worden gespecificeerd welke 
informatie ondernemingen openbaar 
moeten maken met betrekking tot de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden, 
democratische beginselen en normen die 
zijn vastgelegd in het Internationaal Statuut 
van de Rechten van de Mens en andere 
belangrijke mensenrechtenverdragen van 
de VN, de verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk, de fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

over sociale factoren, waaronder 
werknemersfactoren, diversiteit en 
gendergelijkheid en mensenrechten. Deze 
informatie moet betrekking hebben op de 
effecten van de ondernemingen op de 
mens, met inbegrip van de menselijke 
gezondheid. De informatie die 
ondernemingen openbaar maken over 
mensenrechten moet, indien voorkomend 
geval, ook informatie bevatten over 
gedwongen arbeid in hun waardeketens. In 
de rapportagestandaarden die betrekking 
hebben op sociale factoren moet worden 
gespecificeerd welke informatie 
ondernemingen moeten verstrekken met 
betrekking tot de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten die 
relevant zijn voor ondernemingen, met 
inbegrip van gelijke kansen voor iedereen 
en arbeidsvoorwaarden. Het in maart 2021 
goedgekeurde actieplan voor de Europese 
pijler van sociale rechten roept op tot 
strengere eisen voor ondernemingen om 
over sociale aangelegenheden te 
rapporteren. In de rapportagestandaarden 
moet ook worden gespecificeerd welke 
informatie ondernemingen openbaar 
moeten maken met betrekking tot de 
mensenrechten, fundamentele vrijheden, 
democratische beginselen en normen die 
zijn vastgelegd in het Internationaal Statuut 
van de Rechten van de Mens en andere 
belangrijke mensenrechtenverdragen van 
de VN, de verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk, de fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie, het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens, het Europees Sociaal Handvest en 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) Een grotere inzet vanuit 
alle economische sectoren en 
toeleveringsketens zal nodig zijn om in 
Europa gendergelijkheid te bereiken en 
een einde te maken aan de structurele 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. 
Maatregelen inzake discriminatie, 
diversiteit en gendergelijkheid moeten 
daarom integraal deel gaan uitmaken van 
de rapportagenormen voor sociale 
duurzaamheid. Hierbij moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar kwetsbare en 
minderheidsgroepen en mensen met een 
handicap. Arbeidsvoorwaarden – 
waaronder flexibele werktijden, 
moederschaps-, vaderschaps- en 
ouderschapsverlof – alsook een 
inkoopbeleid waarbij rekening wordt 
gehouden met gendergelijkheid, 
genderprestatiecontroles voor leveranciers 
en gendereffectbeoordelingen van de 
toeleveringsketen, moeten onder de 
normen voor sociale 
duurzaamheidsrapportage geschaard 
worden. De COVID-19-pandemie en de 
economische en sociale gevolgen ervan 
maken het nog urgenter om deze kwestie 
aan te pakken, aangezien vrouwelijke 
werknemers bijzonder hard door de crisis 
zijn getroffen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Gebruikers hebben behoefte aan 
informatie over governancefactoren, 
waaronder informatie over de rol van de 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van een 
onderneming, onder meer met betrekking 
tot duurzaamheidsaspecten, de 
samenstelling van die organen en de 
interne controle- en risicobeheersystemen 
van een onderneming, ook met betrekking 
tot het rapportageproces. Gebruikers 
hebben ook informatie nodig over de 
bedrijfscultuur en de aanpak inzake 
bedrijfsethiek van ondernemingen, met 
inbegrip van de bestrijding van corruptie 
en omkoping, en over hun politieke 
betrokkenheid, met inbegrip van 
lobbyactiviteiten. Informatie over het 
management van de onderneming en de 
kwaliteit van de relaties met zakenpartners, 
waaronder betalingspraktijken met 
betrekking tot de datum of termijn voor 
betaling, de rentevoet voor 
betalingsachterstand of de vergoeding voor 
invorderingskosten als bedoeld in Richtlijn 
2011/7/EU van het Europees Parlement en 
de Raad62 betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, 
helpt gebruikers inzicht te krijgen in de 
risico’s van een onderneming en de 
gevolgen ervan voor 
duurzaamheidsaspecten. Elk jaar gaan 
duizenden ondernemingen, vooral kmo’s, 
gebukt onder administratieve en financiële 
lasten omdat zij te laat of helemaal niet 
worden betaald. Uiteindelijk leiden 
betalingsachterstanden tot insolventie en 
faillissement, met verwoestende gevolgen 
voor hele waardeketens. Meer informatie 
over betalingspraktijken moet andere 
ondernemingen in staat stellen snelle en 
betrouwbare betalers te identificeren, 
oneerlijke betalingspraktijken op te sporen, 
toegang te krijgen tot informatie over de 
bedrijven waarmee zij handelen, en te 
onderhandelen over eerlijkere 

(44) Gebruikers hebben behoefte aan 
informatie over governancefactoren, 
waaronder informatie over de rol van de 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van een 
onderneming, onder meer met betrekking 
tot duurzaamheidsaspecten, de 
samenstelling van die organen en de 
interne controle- en risicobeheersystemen 
van een onderneming, ook met betrekking 
tot het rapportageproces. Gebruikers 
hebben ook informatie nodig over de 
bedrijfscultuur, met inbegrip van zaken als 
gelijke kansen, inclusie- en 
diversiteitsmaatregelen, preventie van 
pesten, aandacht voor seksuele intimidatie 
en het tegengaan van geweld tegen 
vrouwen, evenals informatie over de 
aanpak inzake bedrijfsethiek van 
ondernemingen, met inbegrip van de 
bestrijding van corruptie en omkoping, en 
over hun politieke betrokkenheid, met 
inbegrip van lobbyactiviteiten. Informatie 
over het management van de onderneming 
en de kwaliteit van de relaties met 
zakenpartners, waaronder 
betalingspraktijken met betrekking tot de 
datum of termijn voor betaling, de 
rentevoet voor betalingsachterstand of de 
vergoeding voor invorderingskosten als 
bedoeld in Richtlijn 2011/7/EU van het 
Europees Parlement en de Raad62 
betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties, 
helpt gebruikers inzicht te krijgen in de 
risico’s van een onderneming en de 
gevolgen ervan voor 
duurzaamheidsaspecten. Elk jaar gaan 
duizenden ondernemingen, vooral kmo’s, 
gebukt onder administratieve en financiële 
lasten omdat zij te laat of helemaal niet 
worden betaald. Uiteindelijk leiden 
betalingsachterstanden tot insolventie en 
faillissement, met verwoestende gevolgen 
voor hele waardeketens. Meer informatie 
over betalingspraktijken moet andere 
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betalingsvoorwaarden. ondernemingen in staat stellen snelle en 
betrouwbare betalers te identificeren, 
oneerlijke betalingspraktijken op te sporen, 
toegang te krijgen tot informatie over de 
bedrijven waarmee zij handelen, en te 
onderhandelen over eerlijkere 
betalingsvoorwaarden.

__________________ __________________
62 Richtlijn 2011/7/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties 
(PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

62 Richtlijn 2011/7/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij handelstransacties 
(PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) In artikel 20 van Richtlijn 
2013/34/EU worden ondernemingen met 
effecten die op gereglementeerde markten 
genoteerd zijn, verplicht in hun 
bestuursverslag een verklaring inzake 
corporate governance op te nemen, die 
onder meer een beschrijving moet bevatten 
van het door de onderneming gevoerde 
diversiteitsbeleid met betrekking tot de 
bestuurs-, leidinggevende en 
toezichthoudende organen van de 
onderneming. Artikel 20 van Richtlijn 
2013/34/EU laat ondernemingen de 
vrijheid om te beslissen over welke 
aspecten van diversiteit zij verslag 
uitbrengen. Om vooruitgang te boeken op 
weg naar een meer genderevenwichtige 
deelname aan de economische 
besluitvorming, moet ervoor worden 
gezorgd dat ondernemingen met effecten 
die op gereglementeerde markten 
genoteerd zijn, altijd verslag uitbrengen 
over hun beleid inzake genderdiversiteit en 

(51) In artikel 20 van 
Richtlijn 2013/34/EU worden 
ondernemingen met effecten die op 
gereglementeerde markten genoteerd zijn, 
verplicht in hun bestuursverslag een 
verklaring inzake corporate governance op 
te nemen, die onder meer een beschrijving 
moet bevatten van het door de 
onderneming gevoerde diversiteitsbeleid 
met betrekking tot de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van de onderneming en aspecten 
zoals leeftijd, gender of opleidings- en 
beroepsachtergrond, de doelstellingen van 
dat diversiteitsbeleid, de wijze van 
uitvoering ervan en de hiermee behaalde 
resultaten voor wat betreft de 
verslagperiode. Artikel 20 van 
Richtlijn 2013/34/EU laat ondernemingen 
de vrijheid om te beslissen over welke 
aspecten van diversiteit zij verslag 
uitbrengen. Om vooruitgang te boeken op 
weg naar een meer genderevenwichtige 
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de uitvoering daarvan. Om onnodige 
administratieve lasten te voorkomen, 
moeten die ondernemingen echter de 
mogelijkheid hebben om een deel van de 
krachtens artikel 20 van Richtlijn 
2013/34/EU vereiste informatie naast 
andere duurzaamheidsgerelateerde 
informatie te rapporteren.

deelname aan de economische 
besluitvorming, moet ervoor worden 
gezorgd dat ondernemingen met effecten 
die op gereglementeerde markten 
genoteerd zijn, altijd verslag uitbrengen 
over hun beleid inzake genderdiversiteit en 
de uitvoering daarvan. Om onnodige 
administratieve lasten te voorkomen, 
moeten die ondernemingen echter de 
mogelijkheid hebben om een deel van de 
krachtens artikel 20 van 
Richtlijn 2013/34/EU vereiste informatie 
naast andere duurzaamheidsgerelateerde 
informatie te rapporteren.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Grote ondernemingen en, met 
ingang van 1 januari 2026, kleine en 
middelgrote ondernemingen die in artikel 
2, punt 1), a), bedoelde ondernemingen 
zijn, nemen in het bestuursverslag 
informatie op die nodig is om inzicht te 
krijgen in de effecten van de onderneming 
op duurzaamheidsaspecten, alsmede 
informatie die nodig is om te begrijpen hoe 
duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op 
de ontwikkeling, de prestaties en de positie 
van de onderneming.

1. Grote en middelgrote 
ondernemingen die in artikel 2, punt 1), a), 
bedoelde ondernemingen zijn, alsook 
kleine ondernemingen in sectoren met een 
hoog risico, nemen in het bestuursverslag 
informatie op die nodig is om inzicht te 
krijgen in de effecten van de onderneming 
op duurzaamheidsaspecten, alsmede 
informatie die nodig is om te begrijpen hoe 
duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op 
de ontwikkeling, de prestaties en de positie 
van de onderneming.

Or. en

Motivering

Momenteel bestrijkt het voorstel slechts 1 % van de ondernemingen in de EU. Het is daarom 
van essentieel belang het toepassingsgebied van de richtlijn verder uit te breiden tot 
middelgrote ondernemingen en kleine ondernemingen in sectoren met een hoog risico. Voor 
deze kmo’s moet echter gelden dat de vereisten proportioneel zijn (met inbegrip van 
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rapportage volgens normen die geschikt zijn voor kmo’s).

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 bis – lid 2 – alinea 1 – punt a – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de plannen van de onderneming 
om ervoor te zorgen dat maatregelen 
inzake discriminatie, diversiteit en 
gendergelijkheid worden uitgevoerd, 
alsook instrumenten om een grotere 
participatie van vrouwen in 
leiderschapsposities en leidinggevende 
functies te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 bis – lid 2 – alinea 1 – punt a – iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) de plannen van de onderneming 
om ervoor te zorgen dat er maatregelen 
worden genomen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten, onder 
meer door maatregelen inzake 
loontransparantie en door het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijk of 
gelijkwaardig werk te versterken;

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 bis – lid 2 – alinea 1 – punt e – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedure met betrekking 
tot duurzaamheidsaspecten;

i) de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedure met betrekking 
tot duurzaamheidsaspecten, met inbegrip 
van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 bis – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de leden 1 en 2 bedoelde informatie 
bevat, in voorkomend geval, informatie 
over de waardeketen van de onderneming, 
met inbegrip van de eigen activiteiten, 
producten en diensten van de onderneming, 
haar zakelijke betrekkingen en haar 
toeleveringsketen.

De in de leden 1 en 2 bedoelde informatie 
bevat, in voorkomend geval, informatie 
over de waardeketen van de onderneming, 
met inbegrip van de eigen activiteiten, 
producten en diensten van de onderneming, 
een inkoopbeleid waarbij rekening wordt 
gehouden met gendergelijkheid, haar 
zakelijke betrekkingen en haar 
toeleveringsketen.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 2 – alinea 2 – punt b – i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) gelijke kansen voor iedereen, met 
inbegrip van gendergelijkheid en gelijk 
loon voor gelijk werk, opleiding en 
ontwikkeling van vaardigheden, en 
werkgelegenheid en inclusie van mensen 
met een handicap;

i) samenstelling van het 
personeelsbestand met betrekking tot 
kwetsbare groepen, minderheden en 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 2 – alinea 2 – punt b – i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) gegevens over beloningsniveaus 
uitgesplitst naar geslacht, en over 
loontransparantiemaatregelen;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 2 – alinea 2 – punt b – i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) gelijke kansen voor iedereen, 
training, onder meer over bewustmaking 
en ontwikkeling van vaardigheden op het 
gebied van gendergelijkheid, gelijke 
kansen wat betreft loopbaanontwikkeling 
voor vrouwen en mannen;

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 2 – alinea 2 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) arbeidsomstandigheden, met 
inbegrip van veilige en aanpasbare 
werkgelegenheid, lonen, sociale dialoog, 
collectieve onderhandelingen en de 
betrokkenheid van werknemers, het 
evenwicht tussen werk en privéleven, en 
een gezonde, veilige en goed aangepaste 
werkomgeving;

ii) arbeidsomstandigheden, met 
inbegrip van veilige en aanpasbare 
werkgelegenheid, sociale dialoog, 
collectieve onderhandelingen en de 
betrokkenheid van werknemers, het 
evenwicht tussen werk en privéleven, met 
inbegrip van flexibele werktijden, 
moederschaps-, vaderschaps- en 
ouderschapsverlof, en een gezonde, veilige 
en goed aangepaste werkomgeving, met 
onder meer preventie van discriminatie, 
seksuele intimidatie, pesten, en 
gendergerelateerd geweld;

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 2 – alinea 2 – punt b – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) eerbiediging van de mensenrechten, 
fundamentele vrijheden, democratische 
beginselen en normen die zijn vastgelegd 
in het Internationaal Statuut van de 
Rechten van de Mens en andere 
belangrijke mensenrechtenverdragen van 
de VN, de verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk, en de fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en het 

iii) eerbiediging van de mensenrechten, 
fundamentele vrijheden, democratische 
beginselen en normen die zijn vastgelegd 
in het Internationaal Statuut van de 
Rechten van de Mens en andere 
belangrijke mensenrechtenverdragen van 
de VN, de verklaring van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende de 
fundamentele principes en rechten op het 
werk, en de fundamentele verdragen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en het 
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Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens en het Europees Sociaal Handvest 
en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 2 – alinea 2 – punt c – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de rol van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van de onderneming, onder meer 
op het gebied van duurzaamheidsaspecten, 
en hun samenstelling;

i) de rol van de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van de onderneming, onder meer 
op het gebied van duurzaamheidsaspecten, 
en hun samenstelling, met inbegrip van het 
aandeel vrouwen in leiderschaps- en 
leidinggevende posities;

Or. en

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het voorstel voor een richtlijn 
inzake loontransparantie;

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 19 ter – lid 3 – punt h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) Richtlijn (EU) 2019/1158;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – a
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 20 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het 
diversiteitsbeleid dat wordt gevoerd met 
betrekking tot de bestuurs-, leidinggevende 
en toezichthoudende organen van de 
onderneming met betrekking tot geslacht 
en andere aspecten, zoals leeftijd of 
achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien geen 
beleid op dit gebied wordt gevoerd, wordt 
in de verklaring uiteengezet waarom dit het 
geval is.;

g) een beschrijving van het 
diversiteits- en inclusiebeleid dat wordt 
gevoerd met betrekking tot de bestuurs-, 
leidinggevende en toezichthoudende 
organen van de onderneming met 
betrekking tot geslacht, anti-discriminatie, 
steun voor minderheids- en kwetsbare 
groepen waaronder personen met een 
handicap, en andere aspecten, zoals 
leeftijd of achtergrond inzake opleiding en 
beroepservaring, de doelstellingen van dit 
diversiteitsbeleid, de wijze van 
tenuitvoerlegging van dit beleid en de 
resultaten in de verslagperiode. Indien geen 
beleid op dit gebied wordt gevoerd, wordt 
in de verklaring uiteengezet waarom dit het 
geval is en wordt een toezegging gedaan 
om dergelijk beleid te ontwikkelen.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Moederondernemingen van een 
grote groep nemen in het geconsolideerde 
bestuursverslag informatie op die nodig is 
om inzicht te krijgen in de effecten van de 
groep op duurzaamheidsaspecten, alsmede 
informatie die nodig is om te begrijpen hoe 
duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op 
de ontwikkeling, de prestaties en de positie 
van de groep.

1. Moederondernemingen van een 
grote groep nemen in het geconsolideerde 
bestuursverslag informatie op die nodig is 
om inzicht te krijgen in de effecten van de 
groep op sociale, economische, en 
milieuduurzaamheidsaspecten, alsmede 
informatie die nodig is om te begrijpen hoe 
duurzaamheidsaspecten van invloed zijn op 
de ontwikkeling, de prestaties en de positie 
van de groep.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 bis – lid 2 – alinea 1 – punt a – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de plannen van de onderneming 
die ervoor zorgen dat maatregelen inzake 
discriminatie, diversiteit en 
gendergelijkheid, alsook instrumenten om 
een grotere participatie van vrouwen in 
leiderschapsposities en leidinggevende 
functies te bewerkstelligen, ten uitvoer 
worden gelegd;

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 bis – lid 2 – alinea 1 – punt a – iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) de plannen van de onderneming 
om ervoor te zorgen dat er actie wordt 
ondernomen om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten, onder 
meer door maatregelen inzake 
loontransparantie en door het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijk of 
gelijkwaardig werk te versterken;

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 bis – lid 2 – alinea 1 – punt e – i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedure met betrekking 
tot duurzaamheidsaspecten;

i) de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedure met betrekking 
tot duurzaamheidsaspecten, met inbegrip 
van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2013/34/EU
Artikel 29 bis – lid 2 – alinea 1 – punt e – ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de belangrijkste feitelijke of 
potentiële ongunstige effecten die verband 
houden met de waardeketen van de groep, 
met inbegrip van haar eigen activiteiten, 
haar producten en diensten, haar zakelijke 
betrekkingen en haar toeleveringsketen;

ii) de belangrijkste feitelijke of 
potentiële ongunstige effecten die verband 
houden met de waardeketen van de groep, 
met inbegrip van haar eigen activiteiten, 
haar producten en diensten, haar zakelijke 
betrekkingen en haar toeleveringsketen en 
een inkoopbeleid waarbij rekening wordt 
gehouden met gendergelijkheid;

Or. en


