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Ändringsförslag 4
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att göra redovisningen av icke-
finansiell information mer konsekvent och 
jämförbar i hela unionen bör företagen vara 
skyldiga att i sina förvaltningsberättelser 
inkludera en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning. Denna 
redovisning bör innehålla en beskrivning 
av politik, resultat och risker förenade med 
dessa frågor.

(6) För att göra redovisningen av icke-
finansiell information mer konsekvent och 
jämförbar i hela unionen bör företagen vara 
skyldiga att i sina förvaltningsberättelser 
inkludera en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning. Denna 
redovisning bör innehålla en beskrivning 
av politik, resultat och risker förenade med 
dessa frågor. Den bör också omfatta 
företagens leveranskedjor och deras 
underleverantörer för stora aktörer i 
dessa kedjor.

Or. pl

Ändringsförslag 5
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på nationella 
ramar, EU-baserade ramar såsom 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), och 
internationella ramar såsom Förenta 
nationernas (FN) Global Compact-
initiativ, de vägledande principerna om 
näringsliv och mänskliga rättigheter 

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information bör de tillämpa de vägledande 
principerna för företag och mänskliga 
rättigheter som genomför FN:s ram att 
”skydda, respektera och åtgärda" och 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och de får också stödja sig på 
nationella ramar, EU-baserade ramar 
såsom gemenskapens miljölednings- och 
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Implementing the UN ”Protect, Respect 
and Remedy” Framework, 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

miljörevisionsordning (Emas) och andra
internationella ramar såsom FN:s Global 
Compact-initiativ, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I den mån detta krävs för förståelsen 
av företagets människorättsrelaterade, 
sociala och miljömässiga konsekvenser  
bör förvaltningsberättelserna innehålla 
centrala icke-finansiella 
resultatindikatorer för affärssektorn i 
fråga.

Or. en

Ändringsförslag 7
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Medlemsstaterna bör se till att det 
finns lämpliga och effektiva metoder för 
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att säkerställa en fullständig, korrekt och 
trovärdig redovisning av icke-finansiell 
information från företagen i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 8
Inese Vaidere

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europeiska rådet förklarade vid sitt 
möte den 24 och 25 mars 2011 att den 
totala regelbördan, särskilt för små och 
medelstora företag, bör minska både på 
europeisk och nationell nivå och föreslog 
åtgärder för att öka produktiviteten. 
Samtidigt syftar Europa 2020-strategin för 
smart, hållbar tillväxt för alla till att 
förbättra företagsklimatet för små och
medelstora företag och att främja deras 
internationalisering. I enlighet med 
principen att ”tänka småskaligt först” bör 
redovisningskraven i direktiv 78/660/EEG 
och direktiv 83/349/EEG därför endast 
gälla vissa storföretag och koncerner.

(10) Europeiska rådet förklarade vid sitt 
möte den 24 och 25 mars 2011 att den 
totala regelbördan, särskilt för små och 
medelstora företag, bör minska både på 
europeisk och nationell nivå, välkomnade 
kommissionens avsikt att föreslå sätt att 
undanta mikroföretag från vissa
bestämmelser och föreslog åtgärder för att 
öka produktiviteten. Samtidigt syftar 
Europa 2020-strategin för smart, hållbar 
tillväxt för alla till att förbättra 
företagsklimatet för små och medelstora 
företag och att främja deras 
internationalisering. I enlighet med 
principen att ”tänka småskaligt först” bör 
redovisningskraven i direktiv 78/660/EEG 
och direktiv 83/349/EEG därför endast 
gälla vissa storföretag och koncerner.

Or. en

Ändringsförslag 9
Inese Vaidere

Förslag till direktiv
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning. Små och 
medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
företag som i genomsnitt har över 
500 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro.

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning.
Mikroföretag och små och medelstora 
företag bör undantas från ytterligare krav, 
och skyldigheten att redovisa icke-
finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
företag som i genomsnitt har över 
500 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 10
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning. Små och 
medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
företag som i genomsnitt har över
500 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över
40 miljoner euro.

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning. Små och 
medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
företag som i genomsnitt har över
250 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över
17,5 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 35 miljoner euro.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) När kriterierna för att fastställa 
vilka enheter som ska omfattas av kravet 
på att redovisa icke-finansiell information 
bör skillnaderna i nivån på den 
ekonomiska utvecklingen i enskilda 
medlemsstater beaktas. För att den 
ekonomiska aktiviteten ska leda till 
samma resultat kommer olika länder 
nämligen att behöva olika antal 
arbetstagare. Därför bör större tonvikt 
läggas på balansomslutningen eller 
nettoomsättningen när kriterier väljs för 
att fastställa vilka enheter som ska 
omfattas av de nya rapporteringskraven.

Or. pl

Ändringsförslag 12
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mångfald när det gäller kompetens 
och åsikter hos ledamöterna i företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
skapar ökad förståelse av företagets 
organisation och verksamhet. Det gör att 
ledamöterna konstruktivt kan utmana 
ledningens beslut och vara mer öppna för 
innovativa idéer, vilket motverkar en 
likriktning av ledamöternas åsikter, 
s.k. grupptänkande. Det bidrar därmed till 
en effektiv tillsyn av ledningen och en 

(15) Mångfald när det gäller kompetens 
och åsikter hos ledamöterna i företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
skapar ökad förståelse av företagets 
organisation och verksamhet. Det gör att 
ledamöterna konstruktivt kan utmana 
ledningens beslut och vara mer öppna för 
innovativa idéer, vilket motverkar en 
likriktning av ledamöternas åsikter, 
s.k. grupptänkande. Sådana frågor bör 
dock företagens förvaltnings, lednings-
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framgångsrik styrning av företaget. Det är 
därför viktigt att öka öppenheten när det 
gäller företagens mångfaldspolitik. På så 
sätt får marknaden information om 
företagsstyrningen vilket därmed indirekt 
sätter press på företagen att öka 
mångfalden i styrelserna.

och tillsynsorgan få bestämma själva.

Or. nl

Ändringsförslag 13
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 
gäller aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning samt utbildnings- och 
yrkesbakgrund bör endast gälla stora 
börsnoterade bolag. Små och medelstora 
företag som kan undantas från vissa 
redovisningsskyldigheter enligt artikel 27 
i direktiv 78/660/EEG bör inte omfattas av 
denna skyldighet. Redovisningen av 
mångfaldspolitiken bör ingå i 
årsberättelsen om företagsstyrningen i 
enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte 
har någon sådan mångfaldspolitik bör 
inte vara skyldiga att upprätta någon, men 
de bör tydligt förklara varför de inte har 
någon.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
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Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning samt utbildnings- och 
yrkesbakgrund bör endast gälla stora 
börsnoterade bolag. Små och medelstora 
företag som kan undantas från vissa 
redovisningsskyldigheter enligt artikel 27 i 
direktiv 78/660/EEG bör inte omfattas av 
denna skyldighet. Redovisningen av 
mångfaldspolitiken bör ingå i 
årsberättelsen om företagsstyrningen i 
enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionshinder samt 
utbildnings- och yrkesbakgrund bör endast 
gälla stora börsnoterade bolag. Små och 
medelstora företag som kan undantas från 
vissa redovisningsskyldigheter enligt 
artikel 27 i direktiv 78/660/EEG bör inte 
omfattas av denna skyldighet.
Redovisningen av mångfaldspolitiken bör 
ingå i årsberättelsen om företagsstyrningen 
i enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

Or. en

Ändringsförslag 15
María Muñiz De Urquiza

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning samt utbildnings- och 
yrkesbakgrund bör endast gälla stora 
börsnoterade bolag. Små och medelstora 
företag som kan undantas från vissa 
redovisningsskyldigheter enligt artikel 27 i 
direktiv 78/660/EEG bör inte omfattas av 
denna skyldighet. Redovisningen av 
mångfaldspolitiken bör ingå i 

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionshinder samt 
utbildnings- och yrkesbakgrund bör endast 
gälla stora börsnoterade bolag. Små och 
medelstora företag som kan undantas från 
vissa redovisningsskyldigheter enligt 
artikel 27 i direktiv 78/660/EEG bör inte 
omfattas av denna skyldighet.
Redovisningen av mångfaldspolitiken bör 
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årsberättelsen om företagsstyrningen i 
enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

ingå i årsberättelsen om företagsstyrningen 
i enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

Or. es

Ändringsförslag 16
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Risker förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Risker förenade med företagets 
verksamhet, vilka sannolikt kommer att 
få, eller har fått, allvarliga sociala, 
miljömässiga eller 
människorättsrelaterade konsekvenser,
och hur företaget hanterar dessa risker.

Or. en

Ändringsförslag 17
Thijs Berman

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna 
en förklaring till varför det inte har det.

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna en
motiverad förklaring baserad på en 
riskbedömning till varför det inte har det.
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Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att investerare och konsumenter informeras om företagens 
riskbedömningar av beslut att inte ha någon politik i de aktuella frågorna rörande 
redovisning av icke-finansiell information. En motiverad förklaring kommer att göra det 
möjligt för investerare och konsumenter att förstå hur företag uppfattar och bedömer risker i 
sina egna strategier.

Ändringsförslag 18
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information får det stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar, 
och ska i så fall redovisa vilken ram det 
har använt sig av.

När företaget tillhandahåller denna 
information får det stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar
såsom: gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), 
FN:s Global Compact-initiativ, de 
vägledande principerna om näringsliv och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ram för ”skydda, respektera och 
åtgärda”, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken samt det globala 
redovisningsinitiativet.

Or. pl

Ändringsförslag 19
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information får det stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar, 
och ska i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av.

När företaget tillhandahåller denna 
information ska det tillämpa de 
vägledande principerna för företag och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ram för ”skydda, respektera och 
åtgärda” och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Dessutom får
företaget också stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar, 
och ska i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av. Denna bestämmelse ska 
tillämpas utan att det påverkar kraven i 
detta direktiv eller annan EU-lagstiftning 
eller andra riktlinjer som innehåller mer 
specifika regler för företagens 
icke-finansiella redovisning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller sådan 
icke-finansiell information ska det ange 
vilken ram det har använt sig av.

Or. pl
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Ändringsförslag 21
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den utsträckning som behövs för att förstå 
bolagets utveckling, resultat eller ställning 
ska analysen innefatta både de finansiella 
och icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som är relevanta för den 
aktuella verksamheten.

I den utsträckning som behövs för att förstå 
bolagets utveckling, resultat eller ställning
och människorättsrelaterade, sociala och 
miljömässiga konsekvenser ska analysen 
innefatta både de finansiella och 
icke-finansiella centrala resultatindikatorer 
som är relevanta för den aktuella 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska kommissionen ska fastställa 
riktlinjer för metoder för och användning 
av internationella standarder och 
icke-finansiella resultatindikatorer för att 
bistå företagen i deras redovisning.

Or. en

Ändringsförslag 23
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska publicera riktlinjerna 
och rapportera till Europaparlamentet 
och rådet om utarbetandet av riktlinjerna 
senast 18 månader efter det att direktivet 
antagits. 

Or. en

Ändringsförslag 24
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inrätta en 
rådgivningsnämnd för icke-finansiell 
redovisning för att stödja införandet av 
krav på icke-finansiell rapportering och 
för att engagera berörda parter i 
utarbetandet av riktlinjer för metoder för 
och användning av internationella 
standarder och icke-finansiella 
resultatindikatorer på ett balanserat och 
öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 25
Daniël van der Stoep
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 46a ska ändras på följande 
sätt:

utgår

(a) I punkt 1 ska följande punkt läggas till 
som led g:
”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 
gäller aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolitikens 
mål, hur den har genomförts och dess 
resultat under redovisningsperioden. Om 
företaget inte har någon sådan politik, ska 
redovisningen innehålla en klar 
motivering av detta.”
(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:
”4. Punkt 1 g ska inte gälla de företag 
som avses i artikel 27.”

Or. nl

Ändringsförslag 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46a – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, utbildnings- och yrkesbakgrund 
samt mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 

En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionshinder, utbildnings-
och yrkesbakgrund samt 
mångfaldspolitikens mål, hur den har 
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redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.

genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.

Or. en

Ändringsförslag 27
María Muñiz De Urquiza

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EEG och direktiv 83/349/EEG
Artikel 46a – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, utbildnings- och yrkesbakgrund 
samt mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.

(g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionshinder, utbildnings-
och yrkesbakgrund samt 
mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.

Or. es

Ändringsförslag 28
Thijs Berman

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 78/660/EG
Artikel 53a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verkställighet
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva och adekvata mekanismer för att 
garantera en korrekt redovisning av icke-
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finansiell information från företagens 
sida, i enlighet med bestämmelserna i 
detta direktiv.
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva nationella förfaranden för att 
säkerställa överensstämmelse med 
skyldigheterna enligt detta direktiv samt 
att dessa förfaranden är tillgängliga för 
alla fysiska och juridiska personer som i 
enlighet med nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att se till att 
bestämmelserna i detta direktiv 
respekteras.

Or. en

Motivering

För att undvika risker för ”grönmålning” och vilseledande information bör det i 
medlemsstaterna finnas specifika mekanismer för att uppnå ett korrekt genomförande av –
och säkerställa överensstämmelse med – direktivet. För att ta hänsyn till de mycket olika 
nationella förhållandena bör det finnas en flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller 
funktionen hos dessa mekanismer.

Ändringsförslag 29
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 1 –stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av icke-
finansiell information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
250 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över
17,5 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 35 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av icke-
finansiell information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
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och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, med hänsyn 
till företagets hela leveranskedja, bland 
annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 30
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Risker förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Risker förenade med dessa frågor kopplade 
till företagets verksamhet, vilka sannolikt 
kommer att få, eller har fått, allvarliga 
sociala, miljömässiga eller 
människorättsrelaterade konsekvenser,
och hur företaget hanterar dessa risker

Or. en

Ändringsförslag 31
Thijs Berman

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en motiverad förklaring baserad på 
en riskbedömning till varför det inte har 
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det.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att investerare och konsumenter informeras om företagens 
riskbedömningar av beslut att inte ha någon politik i de aktuella frågorna rörande 
redovisning av icke-finansiell information. En motiverad förklaring kommer att göra det 
möjligt för investerare och konsumenter att förstå hur företag uppfattar och bedömer risker i 
sina egna strategier.

Ändringsförslag 32
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, får det stödja sig 
på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

När företaget tillhandahåller denna 
information får det stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar
såsom: gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), 
FN:s Global Compact-initiativ, de 
vägledande principerna för företag och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ram för ”skydda, respektera och 
åtgärda”, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken samt det globala 
redovisningsinitiativet.

Or. pl
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Ändringsförslag 33
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, får det stödja sig 
på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

När företaget tillhandahåller denna 
information ska det tillämpa de 
vägledande principerna för företag och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ram för ”skydda, respektera och 
åtgärda” och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Dessutom får
företaget också stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar, 
och ska i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av. Denna bestämmelse ska 
tillämpas utan att det påverkar kraven i 
detta direktiv eller annan EU-lagstiftning 
eller andra riktlinjer som innehåller mer 
specifika regler för företagens icke-
finansiella redovisning. 

Or. en

Ändringsförslag 34
Andrzej Grzyb

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller sådan icke-
finansiell information ska det ange vilken 
ram det har använt sig av.

Or. pl
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Ändringsförslag 35
Thijs Berman

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b
Direktiv 83/394/EG
Artikel 36 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verkställighet
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva och adekvata mekanismer för att 
garantera en korrekt redovisning av icke-
finansiell information från företagens 
sida, i enlighet med bestämmelserna i 
detta direktiv.
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva nationella förfaranden för att 
säkerställa överensstämmelse med 
skyldigheterna enligt detta direktiv samt 
att dessa förfaranden är tillgängliga för 
alla fysiska och juridiska personer som i 
enlighet med nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att se till att 
bestämmelserna i detta direktiv 
respekteras.

Or. en

Motivering

För att undvika risker för ”grönmålning” och vilseledande information bör det i 
medlemsstaterna finnas specifika mekanismer för att uppnå ett korrekt genomförande av –
och säkerställa överensstämmelse med – direktivet. För att ta hänsyn till de mycket olika 
nationella förhållandena bör det finnas en flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller 
funktionen hos dessa mekanismer.

Ändringsförslag 36
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
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Direktiv 83/349/EG
Artikel 36 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Övervakning och verkställighet

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
lämpliga och effektiva metoder för att 
övervaka och säkerställa redovisning av 
icke-finansiell information från företagen 
i enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.
2. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden för 
att se till att skyldigheterna enligt detta 
direktiv uppfylls är tillgängliga för alla 
fysiska och juridiska personer som i 
enlighet med nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att se till att 
bestämmelserna i detta direktiv följs.

Or. en

Ändringsförslag 37
Jean-Jacob Bicep
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Senast [tre år efter det att detta direktiv 
antagits] ska kommissionen se över 
bestämmelserna i artikel 46 och 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet, vid behov åtföljt av 
lagstiftningsförslag, om 
– den icke-finansiella information som 
redovisas i praktiken, inbegripet 
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behandlingen av leveranskedjan, och 
huruvida detta är effektivt och huruvida 
lämpliga riktlinjer och metoder 
tillhandahålls,
– framstegen med icke-finansiell 
redovisning runt om i världen,
– genomförandet av FN:s ram för att 
”skydda, respektera och åtgärda” och 
dess vägledande principer och av 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag,
– användningen av indikatorer för 
markanvändning, vattenanvändning, 
utsläpp av växthusgaser och användning 
av material, och
– effektiviteten i befintliga mekanismer 
för verifiering och verkställighet.

Or. en


