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Ændringsforslag 4
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik på at styrke konsistensen 
og øge sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger, der offentliggøres i 
Unionen, bør det være et krav, at
selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater og risici på disse 
områder.

(6) Med henblik på at styrke konsistensen 
og øge sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger, der offentliggøres i 
Unionen, bør det være et krav, at 
selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater og risici på disse 
områder. Den bør ligeledes indeholde 
oplysninger om selskabers 
forsyningskæder og deres 
underleverandører, når det drejer sig om 
vigtige aktører i disse kæder;

Or. pl

Ændringsforslag 5
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selskabet kan fremlægge af disse 
oplysninger på grundlag af nationale 
rammer, EU-baserede rammer, f.eks. 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), internationale 
rammer, f.eks. De Forenede Nationers 

(7) Selskabet skal ved fremlæggelsen af 
disse oplysninger anvende de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De Forenede Nationers (FN) ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning 
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(FN) Global Compact, de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.

og OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder og kan 
ligeledes støtte sig til nationale rammer,
EU-baserede rammer såsom 
fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) og andre 
internationale rammer såsom FN's 
Global Compact-initiativ, Den 
Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.

Or. en

Ændringsforslag 6
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I det omfang det er nødvendigt for 
forståelsen af de følger, selskabet har for 
menneskerettighederne, de sociale forhold 
og miljøet, bør årsberetningerne også 
indeholde ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de pågældende erhvervssektorer.

Or. en

Ændringsforslag 7
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
findes egnede og effektive midler til 
håndhævelse af en fuldstændig, korrekt 
og troværdig offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra selskabernes 
side i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 8
Inese Vaidere

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd den 24. og 25. marts 2011 opfordrer 
til, at den samlede regelbyrde, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder
(SMV'er), nedbringes både på EU-plan og 
nationalt plan, og der blev foreslået 
foranstaltninger til at øge produktiviteten, 
samtidig med at Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
sigter mod forbedring af erhvervsklimaet 
for SMV'er og fremme af 
internationaliseringen af disse. I henhold til 
princippet "tænk småt først" bør 
indberetningskravet i direktiv 78/660/EØF 
og direktiv 83/349/EØF derfor kun finde 
anvendelse på visse store selskaber og 
grupper.

(10) Konklusionerne fra Det Europæiske 
Råd den 24. og 25. marts 2011 opfordrer 
til, at den samlede regelbyrde, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder
(SMV'er), nedbringes både på EU-plan og 
nationalt plan, bifaldt Kommissionens 
hensigt om at foreslå, hvordan 
mikrovirksomheder kan undtages fra 
visse krav, og der blev foreslået 
foranstaltninger til at øge produktiviteten, 
samtidig med at Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
sigter mod forbedring af erhvervsklimaet 
for SMV'er og fremme af 
internationaliseringen af disse. I henhold til 
princippet "tænk småt først" bør 
indberetningskravet i direktiv 78/660/EØF 
og direktiv 83/349/EØF derfor kun finde 
anvendelse på visse store selskaber og 
grupper.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Inese Vaidere

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 500 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. 
Mikrovirksomheder og SMV'er bør være 
undtaget fra yderligere krav, og kravet om 
at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 500 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 10
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 500 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 250 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 17,5 mio. EUR eller 
en nettoomsætning på 35 mio. EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Der bør ved vedtagelsen af 
kriterierne for fastsættelse af, hvilke 
organer der skal underlægges kravet om 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger, tages hensyn til forskelle 
med hensyn niveauerne af økonomisk 
udvikling i de enkelte medlemsstater og 
derfor til, at forskellige lande kræver et 
forskelligt gennemsnitligt antal ansatte 
for at opnå samme resultat fra økonomisk 
aktivitet. Derfor bør der ved udvælgelsen 
af kriterierne til fastsættelse af, hvilke 
organer der skal underlægges disse nye 
indberetningskrav, lægges større vægt på 
beløbet i balancen eller på 
nettoomsætningen. 

Or. pl

Ændringsforslag 12
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forskellige kompetencer og 
synspunkter blandt medlemmerne af de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer fremmer en sund 
forståelse af den forretningsmæssige 
organisation og forretningsanliggenderne. 
Det gør det muligt for medlemmerne af 
disse organer at udsætte ledelsens 
beslutninger for konstruktive udfordringer 

(15) Forskellige kompetencer og 
synspunkter blandt medlemmerne af de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer fremmer en sund 
forståelse af den forretningsmæssige 
organisation og forretningsanliggenderne. 
Det gør det muligt for medlemmerne af 
disse organer at udsætte ledelsens 
beslutninger for konstruktive udfordringer 
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og forblive åben for nye idéer, idet 
ensartede synspunkter blandt 
medlemmerne, den såkaldte 
gruppetankegang, undgås. Dermed gøres 
tilsynet med ledelsen mere effektivt, og det 
bidrager til en vellykket ledelse af 
selskabet. Derfor er det vigtigt at øge 
gennemsigtigheden for så vidt angår de 
mangfoldighedspolitikker, som 
selskaberne anvender. Markedet vil 
således blive gjort bekendt med selskabets 
ledelsespraksis og dermed lægge et 
indirekte pres på selskaberne for at få 
mere mangfoldigt sammensatte 
bestyrelser.

og forblive åben for nye idéer, idet 
ensartede synspunkter blandt 
medlemmerne, den såkaldte 
gruppetankegang, undgås. Sådanne 
spørgsmål bør imidlertid overlades til 
selskabernes administrative, 
ledelsesmæssige eller tilsynsførende 
organer.

Or. nl

Ændringsforslag 13
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 
27 i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 

udgår
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forholder sig således.

Or. nl

Ændringsforslag 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, handicap,
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

Or. en

Ændringsforslag 15
María Muñiz De Urquiza

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravet om at offentliggøre (16) Kravet om at offentliggøre 
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mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, handicap,
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

Or. es

Ændringsforslag 16
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål, og hvordan selskabet håndterer 
disse risici.

de risici, som er forbundet med selskabets 
aktiviteter, og som kan have eller har haft 
alvorlige negative følger på det sociale 
plan og for miljøet og 
menneskerettighederne, og hvordan 
selskabet håndterer disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 17
Thijs Berman
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det på 
grundlag af en risikovurdering fremlægge 
en begrundet redegørelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at investorer og forbrugere informeres om den risikovurdering, der 
udføres af selskaber, for ikke at gennemføre en politik inden for de fastlagte spørgsmål, der er 
genstand for ikke-finansiel rapportering. En begrundet redegørelse vil sætte investorer og 
forbrugere i stand til at forstå, hvordan selskaberne opfatter og vurderer risici i deres egne 
strategier.

Ændringsforslag 18
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selskabet kan fremlægge disse oplysninger 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, og det skal i givet 
fald præcisere, hvilken ramme
oplysningerne er baseret på.

Selskabet kan fremlægge disse oplysninger 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, f.eks.  
fællesskabsordningen for miljøledelse og
miljørevision (EMAS), internationale 
rammer, f.eks. De Forenede Nationers 
(FN) Global Compact, de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
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(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.

Or. pl

Ændringsforslag 19
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selskabet kan fremlægge disse 
oplysninger på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præcisere, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Selskabet skal ved fremlæggelsen af disse 
oplysninger anvende de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
og Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan desuden 
benytte nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer som grundlag, og 
det skal i givet fald præcisere, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på. Denne 
bestemmelse finder anvendelse, uden at 
det har betydning for kravene i dette 
direktiv eller anden EU-lovgivning eller 
EU-vejledning, der indeholder mere 
specifikke regler for virksomheders 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 20
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selskabet skal, hvis det fremlægger 
sådanne ikke-finansielle oplysninger 
præcisere, hvilken retlig ramme, det har 
anvendt. 

Or. pl

Ændringsforslag 21
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 
eller stilling, skal analysen indeholde både 
finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.

I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 
eller stilling samt følgerne for 
menneskerettighederne, de sociale vilkår 
og miljøet, skal analysen indeholde både 
finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 22
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en vejledning 
om metoder og anvendelse af 
internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer for at bistå 
selskaberne med deres rapportering.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør vejledningen 
og rapporterer til Europa-Parlamentet og 
Rådet om udarbejdelsen af vejledningen 
senest 18 måneder efter vedtagelsen af 
direktivet. 

Or. en

Ændringsforslag 24
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen opretter et vejledningsråd 
vedrørende offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger for at støtte 
gennemførelsen af ikke-finansielle 
rapporteringskrav og inddrage 
interessenter i udarbejdelsen af vejledning 
vedrørende metoder og anvendelse af 
internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer på en 
afbalanceret og åben måde.

Or. en

Ændringsforslag 25
Daniël van der Stoep

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 46a foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) I stk. 1 tilføjes følgende litra g):
"g) en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar 
begrundelse for, hvorfor det forholder sig 
således.
b) Som stk. 4 indsættes:
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"4. Stk. 1, litra g), finder ikke anvendelse 
på selskaber i henhold til artikel 27."

Or. nl

Ændringsforslag 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 a – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, handicap,
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

Or. en

Ændringsforslag 27
María Muñiz De Urquiza

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF
Artikel 46 a – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 

en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, handicap,
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uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden. Hvis 
selskabet ikke har en sådan politik, skal 
redegørelsen indeholde en klar begrundelse 
for, hvorfor det forholder sig således.

Or. es

Ændringsforslag 28
Thijs Berman

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 53 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndhævelse
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive og passende mekanismer for at 
sikre korrekt offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra selskabernes 
side i overensstemmelse med dette 
direktiv.
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive nationale procedurer for at sikre 
overholdelsen af forpligtelserne i dette 
direktiv, og at disse procedurer er 
tilgængelige for alle personer og juridiske 
enheder, der har legitim interesse heri, i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning med henblik på at sikre, at 
bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

For at undgå risici i form af "grønvaskede" og vildledende oplysninger, er det nødvendigt at 
indføre særlige mekanismer i medlemsstaterne, der kan sikre, at direktivet gennemføres og 
håndhæves på korrekt vis. For at tage hensyn til de yderst forskellige nationale forhold skal 
medlemsstaterne have spillerum, hvad angår disse mekanismers funktionsmåde.
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Ændringsforslag 29
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 250 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 17,5 mio. 
EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 35 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, under 
hensyntagen til selskabets samlede 
forsyningskæde, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 30
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål, og hvordan selskabet håndterer 

de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål i tilknytning til selskabets 
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disse risici. aktiviteter, og som kan have eller har haft 
alvorlige negative følger på det sociale 
plan og for miljøet og 
menneskerettighederne, og hvordan 
selskabet håndterer disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 31
Thijs Berman

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal virksomheden fremlægge en
begrundelse for, hvorfor den ikke forfølger 
sådanne politikker.

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal virksomheden på grundlag 
af en risikovurdering fremlægge en
begrundet redegørelse for, hvorfor den 
ikke forfølger sådanne politikker.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at investorer og forbrugere informeres om den risikovurdering, der 
udføres af selskaber, for ikke at gennemføre en politik inden for de fastlagte spørgsmål, der er 
genstand for ikke-finansiel rapportering. En begrundet redegørelse vil sætte investorer og 
forbrugere i stand til at forstå, hvordan selskaberne opfatter og vurderer risici i deres egne 
strategier.

Ændringsforslag 32
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og
det skal i givet fald præciseres, hvilken
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, f.eks.  
fællesskabsordningen for miljøledelse og
miljørevision (EMAS), internationale 
rammer, f.eks. De Forenede Nationers 
(FN) Global Compact, de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.

Or. pl

Ændringsforslag 33
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger
skal selskabet anvende de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
og Organisationen for Økonomisk 
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Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Endvidere kan selskabet 
også hente støtte i nationale, EU-baserede 
eller internationale rammer, og det skal i 
givet fald præciseres, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på. Denne 
bestemmelse finder anvendelse, uden at 
det har betydning for kravene i dette 
direktiv eller anden EU-lovgivning eller 
EU-vejledning, der indeholder mere 
specifikke regler for selskabers 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag 34
Andrzej Grzyb

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selskabet skal, hvis det fremlægger 
sådanne ikke-finansielle oplysninger 
præcisere, hvilken retlig ramme, det har 
anvendt. 

Or. pl

Ændringsforslag 35
Thijs Berman

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
Direktiv 83/394/EØF
Artikel 36 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndhævelse
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Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive og passende mekanismer for at 
sikre korrekt offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra selskabernes 
side i overensstemmelse med dette 
direktiv.
Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
effektive nationale procedurer for at sikre 
overholdelsen af forpligtelserne i dette 
direktiv, og at disse procedurer er 
tilgængelige for alle personer og juridiske 
enheder i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning med henblik på at 
sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

For at undgå risici i form af "grønvaskede" og vildledende oplysninger, er det nødvendigt at 
indføre særlige mekanismer i medlemsstaterne, der kan sikre, at direktivet gennemføres og 
håndhæves på korrekt vis. For at tage hensyn til de yderst forskellige nationale forhold skal 
medlemsstaterne have spillerum, hvad angår disse mekanismers funktionsmåde.

Ændringsforslag 36
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Tilsyn og håndhævelse

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive midler til overvågning 
og effektiv håndhævelse af 
offentliggørelsen af ikke-finansielle 
oplysninger fra selskabernes side i 
overensstemmelse med dette direktiv.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at retlige 
og/eller administrative procedurer til 
håndhævelse af forpligtelserne i henhold 
til dette direktiv er tilgængelige for 
enhver, herunder retlige enheder, som i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastlagt i den nationale ret, har en legitim 
interesse i at sikre, at bestemmelserne i 
dette direktiv overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 37
Jean-Jacob Bicep
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv træder i kraft på 
tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Senest [tre år efter vedtagelsen af dette 
direktiv] reviderer Kommissionen 
bestemmelserne i artikel 46 og forelægger 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet ledsaget efter omstændighederne af 
lovgivningsmæssige forslag, hvis det er 
nødvendigt, vedrørende:
- ikke-finansielle oplysninger der 
offentliggøres i praksis, herunder 
dækning af forsyningskæden, hvorvidt 
denne er effektiv, og hvorvidt der ydes 
passende retningslinjer og metoder
- fremskridtene i forbindelse med ikke-
finansiel rapportering på verdensplan
- gennemførelsen af FN's ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning 
og FN's vejledende principper samt 
OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder
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- anvendelsen af indikatorer for 
arealudnyttelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner og anvendelsen af 
råvarer samt
- effektiviteten af eksisterende kontrol- og 
håndhævelsesmekanismer.

Or. en


