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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG om redovisning av stora 
företags och koncerners icke-finansiella 
information och mångfaldspolitik

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG om redovisning av stora 
företags och koncerners finansiella och
icke-finansiella information och 
mångfaldspolitik

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En ökad insyn i stora företags 
verksamhet, särskilt när det gäller namn 
på organisationer, typerna av verksamhet 
och deras geografiska områden, 
omsättning, antal anställda i 
heltidsekvivalenter, resultat, betald skatt 
på resultatet och mottagna subventioner, 
är mycket viktigt för att EU-medborgarna 
ska känna förtroende för företagen. 
Obligatorisk rapportering på detta område 
kan därför ses som en viktig del av 
företagens sociala ansvar gentemot 
berörda parter och samhället.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Information om hållbarhet är en 
viktig åtgärd för att skapa förändring i 
riktning mot en hållbar global ekonomi, 
en ekonomi där det finns en kombination 
av långsiktig lönsamhet och social rättvisa 
och miljöskydd. Öppenhet och 
ansvarighet håller på att bli en del av 
diskussionerna om utvecklingsagendan 
för tiden efter 2015 och av målen för 
hållbar utveckling. Informationen om 
hållbarhet gör det lättare att mäta, 
övervaka och hantera resultat och 
effekter, och skapar en möjlighet att dra 
nytta av den privata sektorns förmåga att 
påverka den hållbara utvecklingen 
positivt.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är också nödvändigt att fastställa 
vissa rättsliga minimikrav när det gäller i 
vilken utsträckning EU:s företag ska 
offentliggöra informationen.
Förvaltningsberättelserna bör ge en rättvis 
och heltäckande bild av ett företags politik, 
resultat och risker.

(5) Det är också nödvändigt att fastställa 
vissa rättsliga minimikrav när det gäller i 
vilken utsträckning EU:s företag ska 
offentliggöra informationen.
Förvaltningsberättelserna bör ge en rättvis 
och heltäckande bild av ett företags och 
dess dotterföretags politik, resultat och 
risker rörande det exakta syftet med 
investeringar på det sociala området.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
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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, anti-
diskrimineringsåtgärder, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning. Denna 
redovisning bör innehålla en beskrivning 
av politik, resultat rörande det exakta 
syftet med investeringar på det sociala 
området samt risker förenade med dessa 
frågor, inbegripet hela 
underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Redovisningen av icke-finansiell 
information bör vara baserad på en 
riskbaserad företagsbesiktning utförd av 
företagen för att identifiera, förebygga 
och dämpa faktiska och potentiella 
negativa konsekvenser på ett sätt som är 
lämpligt i förhållande till företagens 
storlek, verksamhetens typ och 
sammanhang och de negativa 
konsekvensernas allvarsgrad. Principerna 
för företagsbesiktning har utformats i 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter för 
genomförande av FN:s ”Protect, Respect 
and Remedy-ramverk” som kommissionen 
har förbundit sig att följa.



PE519.686v02-00 6/29 AD\1008486SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Företagen bör redovisa detaljerad 
information om frågor som rör de 
viktigaste risker som kan innebära 
allvarliga konsekvenser, och dessutom 
detaljerad information om eventuella 
allvarliga konsekvenser som har uppstått. 
Hur viktig en risk ska anses vara bör vara 
beroende av sannolikheten för att den ska 
uppstå i kombination med allvarsgraden 
för de möjliga konsekvenserna. 
Konsekvensernas allvarsgrad bör 
bedömas i förhållande till deras 
omfattning och vikt, antalet personer som 
drabbas nu eller i framtiden och eventuell 
oåterkallelighet, dvs. det är inte möjligt att 
återställa dem eller det som har drabbats 
till en situation som minst är densamma 
som eller lika med situationen före en 
negativ konsekvens.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Mer frekventa hänvisningar till 
befintliga hållbarhets- och 
rapporteringsramar, liksom den 
fortlöpande uppkomsten av nya ramverk, 
stimulerar övergången till en hållbar 
global ekonomi. Ändå håller den globala 
uppkomsten av riktlinjer för redovisning 
av hållbarhet, även i utvecklingsländer, 
samordning och harmonisering av 
ramverken på att bli en växande 
utmaning som bör hanteras, med tanke på 
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risken för överlappande, motstridiga och 
till och med konkurrerande standarder.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 6d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Sociala frågor inkluderar ett 
ansvarsfullt handlande vad gäller 
skatteplanering för att säkerställa att en 
rättmätig del av skatten betalas in på rätt 
plats och att aggressiv skatteflykt 
förhindras.

Ändringsförslag 10

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 
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.

(7) När företagen tillhandahåller 
information om sitt tillgodoseende av 
rättigheter och värderingar som skyddas 
av normer i folkrätten ska de tillämpa de 
vägledande principerna om näringsliv och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ”Protect, Respect and Remedy-
ramverk” och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, och de får också
stödja sig på nationella ramar, EU-baserade 
ramar såsom gemenskapens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas), och
andra internationella ramar såsom
Förenta nationernas (FN)
Global Compact-initiativ, Internationella 
standardiseringsorganisationens
ISO 26000-standard, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
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redovisningsinitiativet eller på en 
uppsättning kvantifierbara och 
sektorspecifika social kriterier som har 
godkänts av Europeiska unionen genom 
till exempel ett program för ”social 
märkning”.

Motivering

Ett harmoniserat globalt ramverk för information om hållbarhet är av intresse för företag 
som är verksamma i den globala ekonomin. OECD:s riktlinjer omfattar alla större områden 
inom affärsetiken. Den 16 juni 2011, efter arbete av professor John Ruggie, ställde sig FN:s 
råd för mänskliga rättigheter enhälligt bakom de vägledande principerna för genomförande 
av FN:s ”Protect, Respect and Remedy-ramverk”. Med tanke på deras stora omfattning i 
fråga om hållbarhet och deras kompletterade karaktär bör dessa två ramverk bilda grund för 
samordningen och harmoniseringen av redovisningen.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I den utsträckning som behövs för att 
förstå företagens 
människorättsrelaterade, sociala och 
miljömässiga konsekvenser ska 
förvaltningsberättelsen innehålla icke-
finansiella centrala resultatindikatorer 
som är relevanta för den aktuella 
verksamheten. För miljöaspekter ska de 
icke-finansiella indikatorerna innefatta 
en bedömning av utsläppen av 
växthusgaser och användningen av 
material, vatten och mark. Denna 
bedömning bör innefatta en uppskattning 
av användningen av dessa resurser i 
företagets leveranskedja.

Motivering

Europeiska kommissionen ställde sig bakom dessa indikatorer i sitt meddelande ”Färdplan 
för ett resurseffektivt Europa” av den 20 september 2011. 
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att göra redovisningen av icke-
finansiell information från företag mer 
konsekvent och jämförbar bör 
kommissionen fastställa riktlinjer för 
användningen av lämpliga 
resultatindikatorer och metoder för 
resursmätning och för de internationella 
ramverken, särskilt i fråga om företagens 
ansvar för att tillgodose rättigheter och 
värderingar som skyddas av normer i 
folkrätten.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I linje med rekommendationerna 
från FN:s miljöprograms GEO-5-rapport 
bör syftet med integreringen av 
miljörelaterade, ekonomiska och sociala 
data vara att ge en rättvisande 
utvärdering av miljökonsekvenserna.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Investerarnas tillgång till icke-
finansiell information bör också bidra till 
ett inflöde av investeringar till företag 
som är socialt ansvarstagande.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Redovisningen av icke-finansiell 
information bör göra det möjligt att 
genomföra en hållbar investeringsstrategi 
för alla som inbegriper en klausul om 
socialt ansvar med konkreta riktlinjer för 
investerare och en effektiv 
bedömningsmetod för offentliga 
myndigheter som övervakar de 
efterföljande investeringarnas sociala och 
miljömässiga effekter. 

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kravet på redovisning av icke-
finansiell information omfattar också en 
nödvändig jämvikt mellan miljömässiga 
resultat och sociala resultat för att 
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redovisningarna ska överensstämma med 
principerna för ansvarsfullt företagande 
och inte endast innehålla miljöuppgifter. 

Ändringsförslag 18

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.

Motivering

Definitionen av vad som är ett stort företag bör tolkas i enlighet med den befintliga 
definitionen i det fjärde redovisningsdirektivet, enligt vilket ett företag är stort om det har ett 
genomsnittligt antal anställda över 250 och antingen en balansräkning på över 17,5 miljoner 
euro eller en nettoomsättning på över 35 miljoner euro.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Vid Europeiska rådets möte den 
22 maj 2013 efterlystes ett obligatoriskt 
införande av landsspecifik rapportering 
för alla stora företag och koncerner som 
en del av översynen av detta direktiv. För 
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att sörja för ökad öppenhet om 
betalningar som görs till offentliga 
myndigheter bör stora företag och företag 
av allmänt intresse redovisa väsentliga 
betalningar till offentliga myndigheter i 
länder där de bedriver verksamhet. Sådan 
redovisning bör om möjligt offentliggöras 
som en bilaga till årsredovisningen eller 
den sammanställda redovisningen för det 
berörda företaget.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) För att minska förekomsten av 
aggressiv skatteplanering och skatteflykt i 
företag i EU bör medlemsstaterna införa 
allmänna regler för att motverka 
missbruk (skatteflykt) i linje med 
kommissionens rekommendation av den 
12 december 2012 om aggressiv 
skatteplanering och OECD:s lägesrapport 
av den 5 september 2013 till G20. Vidare 
bör stora företag inom unionen också 
offentliggöra en rapport om sina system 
för aggressiv skatteplanering, inklusive 
annan relevant information.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kravet på redovisning av icke-
finansiell information gör det nödvändigt 
att inrätta värderingsinstitut som 
bemyndigats av Europeiska unionen för 
att vid behov kontrollera tillförlitligheten 
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hos den information som sprids. 

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Ett företags leveranskedja kan 
frikopplas från källa och ansvar och kan 
därför utgöra en betydande risk inte bara 
för företagen själva, utan även för 
samhället i stort till följd av företagens 
affärsverksamhet. Därför är det viktigt att 
företagen tillämpar krav på tillbörlig 
aktsamhet med avseende på sina 
leveranskedjor, även när de använder 
underleverantörer, och att denna 
specifika politik redovisas för att minska 
sådana risker och informera berörda 
parter om de bedömningar som företagen 
gjort.

Ändringsförslag 23

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 

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen med 
beaktande av artikel 21 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och 
artikel 19 i EUF-fördraget 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 
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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.

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.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kravet på redovisning av icke-
finansiell information skulle kunna 
beaktas som upphandlingskriterium vid 
en framtida översyn av direktivet om 
offentlig upphandling.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För företag som 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 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

b) För företag som 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 innehåller 
jämlik information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, anti-
diskrimineringsåtgärder respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, med hänsyn 
till företagets hela leveranskedja, bland 
annat följande:
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a
Direktiv 787/660/EEG
Artikel 46 – led 1 – led b – led ia (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Det exakta syftet med investeringar på 
det sociala området.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – led 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En beskrivning av företagets politik 
för tillbörlig aktsamhet för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 
gäller företagets leveranskedjor och 
underleverantörer åtminstone med 
avseende på miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning 
av korruption och bestickning. 
Beskrivningen bör också inkludera målen 
för denna politik för tillbörlig aktsamhet, 
hur den har genomförts och dess resultat 
under redovisningsperioden.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – led 1 – led b – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) en analys av resursanvändning, som 
minst innefattar markanvändning, 
vattenanvändning, utsläpp av 
växthusgaser och användning av 
material.

Motivering

Utlämnande av miljöinformation kan bidra till att skydda miljön om intressenterna får 
relevant, exakt och jämförbar information. Att skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan 
företag innebär att upprätta en minsta gemensam nämnare för rapportering. I sin färdplan 
för resurseffektivitet från 2011 föreslog kommissionen att man använder fyra 
nyckelindikatorer – vatten, land, material och kol – för att mäta utnyttjandet a 
naturresurserna. Dessa indikatorer godkändes av Europaparlamentet, liksom plattformen för 
ett resurseffektivt Europa. De bör omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – led 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
motiverande förklaring baserad på en 
riskbedömning till varför det inte har det.

Motivering

Redovisning av icke-finansiell information är ett viktigt sätt att förbättra ansvarsfulla 
affärsmetoder och för att skapa förändring i riktning mot en hållbar global ekonomi, en där 
det finns en kombination av långsiktig lönsamhet och social rättvisa och miljöskydd. 
Möjligheten att ”förklara” bör göra det möjligt för dem som använder redovisningen att 
förstå hur företagen uppfattar och bedömer risker i sina egna strategier.
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Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – led 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 beakta sitt ansvar för 
att tillgodose rättigheter och värderingar 
som skyddas av normer i folkrätten. I 
detta avseende ska företaget tillämpa de 
vägledande principerna för företag och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ”Protect, Respect and Remedy-
ramverk” och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Företaget kan 
dessutom stödja sig på, EU-baserade eller 
internationella ramar, eller en uppsättning 
sociala kriterier som är kvantifierbara, 
sektorsspecifika och godkända av EU, till 
exempel ett program för ”social 
märkning”, och det 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.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 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 

c) 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 
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aktuella verksamheten. och icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som är relevanta för den 
aktuella verksamheten.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Europeiska kommissionen ska 
fastställa riktlinjer för metoder för och 
användning av internationella standarder 
och icke-finansiella resultatindikatorer 
enligt vad som avses i artikel 46.1 för att 
bistå företagen i deras redovisning.
Kommissionen ska publicera riktlinjerna. 
Den ska lämna in en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
utarbetandet av riktlinjerna senast 
18 månader efter att direktivet antagits. 

Motivering

För att göra företagens redovisning av hållbarhet så effektiv som möjligt bör kommissionen 
tillhandahålla löpande riktlinjer för resultatindikatorer och metoder för resursmätning och 
diskutera användningen av internationella standarder.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) 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 
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och användning av internationella 
standarder och icke-finansiella 
resultatindikatorer enligt vad som avses i 
artikel 46.1, på ett balanserat och öppet 
sätt.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EEG 
Artikel 46a – led 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 med 
beaktande av artikel 21 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och 
artikel 19 i EUF-fördraget 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.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EG
Artikel 46a – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande led ska läggas till som led ca:
ca) För att bedöma proportionaliteten i de 
metoder för att minska skatten som 
tillämpas av ett företag bör en beskrivning 
av företagets arrangemang för 
skatteplanering anges, inklusive 
åtminstone följande:
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i) Arrangemang för aggressiv 
skatteplanering, inklusive det allmänna 
innehållet i erhållen rådgivning.
ii) Arrangemang för internprissättning 
och huruvida internpriserna godkänts av
skattemyndigheterna i vart och ett av de 
berörda länderna.
iii) Beslut om fasta driftställen och en 
förteckning över länder där företaget 
bedriver handel utan att ha ett fast 
driftställe.
iv) Metoder för urholkning av skattebasen 
via ränteavdrag, royaltyer och andra 
finansiella betalningar, inklusive var 
varumärken utvecklas, var de betalas av 
dotterföretag och huruvida de ägs av 
moderföretaget i sin huvudsakliga 
operativa bas eller, om så inte är fallet, 
var de har sin skattemässiga hemvist.
v) Var det bedrivs forskning och 
utvecklingsarbete och hur ersättning för 
detta erhålls från dotterföretag.”

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanställda förvaltningsberättelsen 
ska innehålla en rättvisande översikt över 
verksamhetens utveckling och resultat och 
över ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, tillsammans 
med en beskrivning av de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företagen står 
inför.

Den sammanställda förvaltningsberättelsen 
ska innehålla en rättvisande översikt över 
verksamhetens utveckling och resultat och 
över ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, tillsammans 
med en beskrivning av de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företagen står 
inför, inbegripet hela 
underleverantörskedjan.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
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 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

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 
jämlik information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, anti-
diskrimineringsåtgärder respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, med hänsyn 
till företagets hela leveranskedja, bland 
annat följande:

Motivering

Definitionen av vad som är ett stort företag bör tolkas i enlighet med den befintliga 
definitionen i det fjärde redovisningsdirektivet, enligt vilket ett företag är stort om det har ett 
genomsnittligt antal anställda över 250 och antingen en balansräkning på över 17,5 miljoner 
euro eller en nettoomsättning på över 35 miljoner euro. En rapport om icke-finansiella frågor 
och den risk de är förenade med är inte fullständig utan relevant information om hela 
leveranskedjan.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 4 – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Det exakta syftet med investeringar på 
det sociala området.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) 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

Motivering

Begreppet risk har flera aspekter. Företaget löper vissa risker samtidigt som det kan utgöra 
vissa risker för samhället. De senare riskerna kan i sin tur utgöra risker för företaget. I linje 
med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter för genomförande av FN:s ”Protect, Respect and Remedy-
ramverk” måste riskernas alla aspekter ingå i redovisningen för att målet med förslaget ska 
nås. 

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – led 4 – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En beskrivning av koncernens politik 
för tillbörlig aktsamhet för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 
gäller koncernens leveranskedjor och 
underleverantörer åtminstone med 
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avseende på miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning 
av korruption och bestickning. 
Beskrivningen bör också inkludera målen 
för denna politik för tillbörlig aktsamhet, 
hur den har genomförts och dess resultat 
under redovisningsperioden.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – led 4 – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) en analys av resursanvändning, som 
minst innefattar markanvändning, 
vattenanvändning, utsläpp av 
växthusgaser och användning av 
material,

Motivering

Utlämnande av miljöinformation kan bidra till att skydda miljön om intressenterna får 
relevant, exakt och jämförbar information. Att skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan 
företag innebär att upprätta en minsta gemensam nämnare för rapportering. I sin färdplan 
för resurseffektivitet från 2011 föreslog kommissionen att man använder fyra 
nyckelindikatorer – vatten, land, material och kol – för att mäta utnyttjandet a 
naturresurserna. Dessa indikatorer godkändes av Europaparlamentet, liksom plattformen för 
ett resurseffektivt Europa. De bör därför omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
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 

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 



PE519.686v02-00 24/29 AD\1008486SV.doc

SV

eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en motiverande förklaring baserad 
på en riskbedömning till varför det inte har 
det.

Motivering

Redovisning av icke-finansiell information är ett viktigt sätt att förbättra ansvarsfulla 
affärsmetoder och för att skapa förändring i riktning mot en hållbar global ekonomi, en där 
det finns en kombination av långsiktig lönsamhet och social rättvisa och miljöskydd. 
Möjligheten att ”förklara” bör göra det möjligt för dem som använder redovisningen att 
förstå hur företagen uppfattar och bedömer risker i sina egna strategier.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
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 beakta sitt ansvar för 
att tillgodose rättigheter och värderingar 
som skyddas av normer i folkrätten. I 
detta avseende ska företaget tillämpa de 
vägledande principerna för företag och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ”Protect, Respect and Remedy-
ramverk” och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Företaget får 
dessutom i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, 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.

Motivering

Ett harmoniserat globalt ramverk för information om hållbarhet är av intresse för företag 
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som är verksamma i den globala ekonomin. OECD:s riktlinjer omfattar alla större områden 
inom affärsetiken. Den 16 juni 2011, efter arbete av professor John Ruggie, ställde sig FN:s 
råd för mänskliga rättigheter enhälligt bakom de vägledande principerna för genomförande 
av FN:s ”Protect, Respect and Remedy-ramverk”. Med tanke på deras stora omfattning i 
fråga om hållbarhet och deras kompletterade karaktär bör dessa två ramverk bilda grund för 
samordningen och harmoniseringen av redovisningen.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Kapitel 10 – artikel 41 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ändringar av direktiv 2013/34/EU 
(landsspecifik rapportering)
Direktiv 2013/34/EU ska ändras på 
följande sätt:
1) Följande punkt 6 ska läggas till i 
kapitel 10, artikel 41: ”6. landsspecifik 
rapport:
6. följande finansiella information, som 
ska tillhandahållas av ett företag enligt 
definitionen i artikel 2.1 a, b och c och 
artikel 3.4 för varje medlemsstat och 
tredjeland där det bedriver verksamhet:
a) Namn, verksamhetens art och 
geografiskt område.
b) Omsättning.
c) Antal anställda i heltidsekvivalenter.
d) Resultat före skatt.
e) Skatt på resultat.
f) Mottagna statliga subventioner.”
2) Kapitel 10, artikel 42, punkterna 1 och 
2 ska ändras på följande sätt:
Artikel 42
Företag skyldiga att rapportera 
betalningar till offentliga myndigheter 
och framställa en landsspecifik rapport
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1. Medlemsstaterna ska kräva att stora 
företag och alla företag av allmänt 
intresse som är verksamma inom 
utvinningsindustrin eller avverkning av 
primärskog upprättar och offentliggör en 
årlig rapport över betalningar som gjorts 
till offentliga myndigheter. 
Medlemsstaterna ska även kräva att stora 
företag och alla företag av allmänt 
intresse offentliggör en årlig landsspecifik 
rapport i sammanställd form för 
räkenskapsåret.
2. Denna skyldighet ska inte gälla företag 
som lyder under en medlemsstats 
lagstiftning som är ett dotterföretag eller 
moderföretag där följande båda villkor är 
uppfyllda:
a) Moderföretaget omfattas av 
lagstiftningen i en medlemsstat. och om
b) Betalningarna till offentliga 
myndigheter och den landsspecifika 
rapporten från företaget inkluderas i den 
sammanställda redovisningen av 
betalningar till offentliga myndigheter 
som upprättas av moderföretaget i 
enlighet med artikel 39.”
3) Följande punkter ska läggas till som 
punkterna 3 och 4:
3. Informationen som avses i punkt 1 ska 
granskas i enlighet med 
direktiv 2006/43/EG och ska om möjligt 
offentliggöras som en bilaga till 
årsredovisningen eller i tillämpliga fall till 
den sammanställda redovisningen för det 
berörda företaget.
4. Kommissionen ska utarbeta en rapport 
med en allmän bedömning av de 
potentiella ekonomiska konsekvenserna 
av offentliggörandet av den landsspecifika 
rapporten, inklusive inverkan på 
konkurrenskraft och investeringar, och 
får överväga att göra denna information 
tillgänglig för de behöriga 
skattemyndigheterna endast i fall av en 
negativ bedömning. Kommissionen ska 
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lämna sin rapport till rådet och 
Europaparlamentet senast den 
31 december 2015.”

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Följande artikel ska införas:
”Artikel 50a

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.”

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Följande artikel ska införas:
”Artikel 53a

Ändring
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Senast [tre år efter att detta direktiv 
antagits] ska kommissionen göra en 
översyn av bestämmelserna i [artikel 46 i 
direktiv 78/660/EEG, som ändras genom 
det aktuella förslaget från kommissionen 
och ska integreras i direktiv 2013/34/EU, 
ny hänvisning ännu ej känd] och lämna 
in en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, åtföljd av lagförslag om 
nödvändigt, om
– den icke-finansiella information som 
redovisas och dess omfattning, inklusive 
behandlingen av leveranskedjan, om 
lämpliga riktlinjer och metoder 
tillhandahålls och om syftet med 
lagstiftningen uppfylls,
– framstegen med icke-finansiell 
redovisning i världen,
– genomförandet av FN:s ”Protect, 
Respect and Remedy-ramverk” 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 om
– effektiviteten i befintliga mekanismer 
för verifiering och verkställighet.”
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