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Ändringsförslag 17
Thomas Mann

Förslag till direktiv
–

Kommissionens förslag Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. de

Ändringsförslag 18
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En förnyad EU-strategi 
2011–2014 för företagens sociala ansvar10, 
som antogs den 25 oktober 2011, 
upprepades att det finns ett behov av att 
förbättra företagens redovisning av social 
och miljörelaterad information genom ett 
lagstiftningsförslag på området.

(2) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En förnyad EU-strategi 
2011–2014 för företagens sociala ansvar10, 
som antogs den 25 oktober 2011, 
upprepades att det finns ett behov av att 
förbättra företagens redovisning av social 
och miljörelaterad information genom ett 
lagstiftningsförslag på området. 
Europaparlamentet delar emellertid på 
intet sätt denna inställning, särskilt inte 
när det gäller små och medelstora företag. 
Parlamentet motsätter sig bestämt, i 
synnerhet för små och medelstora företag, 
redovisningsskyldigheter vad gäller 
sociala och miljörelaterade insatser 
eftersom sådana skyldigheter leder till 
ökad byråkrati och högre kostnader och 
snarare hindrar företagens sociala och 
miljörelaterade insatser i stället för att 
främja dem.

__________________ __________________
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10 KOM(2011) 681 slutlig av den 
25 oktober 2011.

10 COM(2011)0681 av den 
25 oktober 2011.

Or. de

Ändringsförslag 19
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Europaparlamentet klargjorde i sin 
resolution av den 6 februari 2013 om 
företagens sociala ansvar 
(2012/2097(INI)) att företagens sociala 
ansvar i ett fritt samhälle inte får leda till 
att någon tvingas att idka välgörenhet, 
eftersom detta skulle kunna minska 
människors givmildhet.

Or. de

Ändringsförslag 20
Philippe De Backer

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 21
Philippe Boulland

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 företagens och 
deras dotterföretags politik, resultat och 
risker och exakt till vad de sociala 
investeringarna används.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Thomas Mann

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.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 23
Philippe De Backer

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) Vid behov kan företagen 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.

Or. en

Ändringsförslag 24
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

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 

(6) För att göra redovisningen av icke-
finansiell information mer konsekvent, 
insynsvänlig 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 
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dessa frågor. av politik, resultat och risker förenade med 
dessa frågor, med hänsyn till företagens 
fullständiga värdekedja.

Or. en

Ändringsförslag 25
Richard Howitt

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,
jämställdhetsrelaterade, 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.

Or. en

Ändringsförslag 26
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

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, exakt till vad de sociala 
investeringarna används samt risker 
förenade med dessa frågor, även för hela 
underleverantörskedjan.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Företag, framför allt små och 
medelstora sådana, får på intet sätt 
åläggas att redovisa icke-finansiell 
information om sina frivilliga sociala 
insatser. Detta skulle leda till orimligt 
höga kostnader på grund av byråkrati, 
minska antalet arbetstillfällen och hota 
företagens sociala engagemang i stället 
för att främja det.

Or. de

Ändringsförslag 28
Richard Howitt

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I syfte att främja likabehandling av 
arbetstagare bör medlemsstaterna 
uppmuntra stora företag att upprätta en 
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mångfaldspolitik med medellångsiktiga 
och långsiktiga mål.

Or. en

Ändringsförslag 29
Thomas Mann

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 på frivillig basis 
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.

Or. de

Ändringsförslag 30
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När företagen tillhandahåller denna (7) När företagen tillhandahåller denna 
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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.

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 företag 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, det globala 
redovisningsinitiativet, eller en 
uppsättning sociala kriterier som är 
kvantifierbara, sektorsspecifika och 
godkända av EU, av typen ”social 
märkning”.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Företagen bör redovisa detaljerad 
information om de allvarliga 
konsekvenser som mest sannolikt kommer 
att inträffa, tillsammans med sådana som 
redan har inträffat. Konsekvensernas 
allvar bör bedömas i förhållande till deras 
omfattning och svårhetsgrad och antalet 
drabbade dittills, vid den aktuella 
tidpunkten eller i framtiden, så att ett 
återställande av en negativ konsekvens 
motsvarar minst samma eller är likvärdig 
med den situation som rådde innan en 
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negativ konsekvens inträffade.

Or. en

Ändringsförslag 32
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Kravet på redovisning av icke-
finansiell information innebär att det 
måste inrättas utvärderingsinstitut med 
bemyndigande från EU för att vid behov 
kontrollera riktigheten i den information 
som lämnas.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Investerarnas tillgång till icke-
finansiell information måste också 
möjliggöra ett tillflöde av investeringar till 
de företag som tar ett socialt ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Redovisningen av icke-finansiell 
information bör göra det möjligt att 
upprätta en hållbar och inkluderande 
investeringsstrategi som inbegriper en 
klausul om företagens sociala ansvar, 
tillsammans med konkreta riktlinjer för 
investerare och effektiva 
utvärderingsmetoder för de myndigheter 
som övervakar de efterföljande 
investeringarnas sociala och miljömässiga 
konsekvenser.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Kravet på redovisning av icke-
finansiell information innebär även att 
den nödvändiga jämvikten måste 
säkerställas mellan miljöprestanda och 
sociala resultat, så att informationen lever 
upp till principerna för företagens sociala 
ansvar och inte uteslutande består av 
miljödata.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Philippe De Backer

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 
anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 86 miljoner euro 
eller en årsomsättning på över 100
miljoner euro.

Or. de
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Motivering

I artikel 2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG definieras små och medelstora företag. 
I och med att kommissionen fördubblat antalet anställda är det inte mer än rimligt att 
fördubbla kriterierna om 50 miljoner euro i årsomsättning och 43 miljoner euro i 
balansomslutning.

Ändringsförslag 38
Thomas Mann

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 
stora företag som i genomsnitt har över 
1 000 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 40 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 80
miljoner euro.

Or. de

Ändringsförslag 39
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att maximera gemensamma 
värden, optimera företagens hållbarhet 
och öka relevansen, konsekvensen och 
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jämförbarheten i icke-finansiell 
information från företag bör 
kommissionen, i samarbete med 
Europaparlamentet och rådet, inom tolv 
månader efter antagandet av direktivet, 
och med prioriteringar som grundar sig 
på en övergripande riskbedömning, 
fastställa sektorsspecifika och 
övergripande riktlinjer för användning av 
lämpliga nyckeltal och metoder för 
resursmätning samt rådgivning om de 
internationella ramverken, särskilt i fråga 
om företagens ansvar för att respektera 
rättigheter och värden som skyddas av 
folkrättsliga normer.

Or. en

Motivering

Sådana riktlinjer och råd är så viktiga att lagstiftarna bör delta.

Ändringsförslag 40
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vissa av de företag och koncerner 
som omfattas av direktiv 78/660/EEG och 
direktiv 83/349/EEG redovisar redan icke-
finansiell information på frivillig basis. 
Dessa företag bör inte omfattas av kravet 
att redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen, förutsatt att 
denna avser samma räkenskapsår, 
innehåller minst de uppgifter som krävs 
enligt detta direktiv och bifogas 
förvaltningsberättelsen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 41
Thomas Mann

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 
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.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 42
Thomas Mann

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 

utgår
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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. de

Ändringsförslag 43
Philippe De Backer

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. en

Ändringsförslag 44
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen
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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 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. 
Dessa företag bör uppmuntras att 
konsultera mångfaldsstadgor i EU.

Or. en

Ändringsförslag 45
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kravet på redovisning av icke-
finansiell information skulle kunna 
övervägas som ett kriterium för tilldelning 
av kontrakt vid en framtida översyn av 
direktivet om offentlig upphandling.

Or. fr
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Ändringsförslag 46
Philippe De Backer

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

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) Vid behov kan översikten även 
innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som innehåller information om 
miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande.

Or. en

Ändringsförslag 47
Evelyn Regner

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

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 

b) För företag som under räkenskapsåret i 
genomsnitt har över 250 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, 
jämställdhetsrelaterade och 
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mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, med beaktande 
av företagets värderingskedja, bland annat 
följande:

Or. de

Ändringsförslag 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

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 500 anställda och som 
på balansdagen antingen har en 
balansomslutning på över 86 miljoner euro 
eller en årsomsättning på över 100
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:

Or. de

Motivering

I artikel 2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG definieras små och medelstora företag. 
I och med att kommissionen fördubblat antalet anställda är det inte mer än rimligt att 
fördubbla kriterierna om 50 miljoner euro i årsomsättning och 43 miljoner euro i 
balansomslutning.

Ändringsförslag 49
Thomas Mann
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 1 – inledningen

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 stora företag som under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 1 000
anställda och som på balansdagen antingen 
har en balansomslutning på över 40
miljoner euro eller en nettoomsättning på 
över 80 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om respekt för mänskliga 
rättigheter samt bekämpning av korruption 
och bestickning, bland annat följande:

Or. de

Ändringsförslag 50
Sari Essayah

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

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 börsnoterade företag som under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 500 
anställda och som på balansdagen antingen 
har en balansomslutning på över 40
miljoner euro eller en nettoomsättning på 
över 80 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av eller en 
hänvisning till icke-finansiell information 
som behövs för att kunna förstå företagets 
utveckling, resultat eller ställning, 
omfattande åtminstone miljörelaterade och 
personalrelaterade frågor, och på frivillig 
grund även exempelvis sociala frågor,
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respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. en

Motivering

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Ändringsförslag 51
Philippe Boulland

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

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 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 innehåller information om 
såväl miljörelaterade som sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 52
Richard Howitt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor.

i) En beskrivning av företagets politik och 
en strategisk plan för hur de mål som 
företaget eftersträvar ska uppnås i dessa 
frågor.

Or. en

Ändringsförslag 53
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Ändringsförslag 54
Jean Lambert
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Risker förenade med företaget med 
avseende på dess verksamhet, produkter, 
tjänster, personal, anläggningstillgångar
och affärsförbindelser, och hur företaget 
hanterar dessa risker.

Or. en

Motivering

De fall med byggnader som har rasat ihop visar hur viktigt det är att företagen är skyldiga att 
redovisa risker med deras anläggningstillgångar.

Ändringsförslag 55
Ole Christensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En beskrivning av de negativa 
konsekvenserna av företagets verksamhet 
med avseende på dessa frågor, med 
hänsyn till företagets fullständiga 
leveranskedja.

Or. en

Ändringsförslag 56
Philippe Boulland
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 1 – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Exakt vad de sociala investeringarna 
används till.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Ole Christensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) En beskrivning av hur företaget har 
bedrivit sin politik i dessa frågor med 
avseende på dess leverantörer och 
underleverantörer, inklusive information 
om verksamhet i företaget, medräknat 
dess leverantörer och underleverantörer, 
som har blivit föremål för böter och 
påföljder på grund av överträdelser av 
EU:s lagstiftning, inklusive – men inte 
begränsat till – sociallagstiftningen, 
transportlagstiftningen och 
miljölagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 59
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 60
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
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 rapporterar om en eller 
flera av dessa frågor ska det lämna en 
förklaring till varför det inte gör det.

Or. en
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Motivering

Kommissionen föreslår att redovisningen av icke-finansiell information ska ingå i översikten 
inom förvaltningsberättelsen. Detta innebär i princip att den icke-finansiella informationen 
bör vara en del av förvaltningsberättelsen. Såsom motiveras senare bör ”en fullständig 
redovisning [...] baserad på nationella, EU-baserade eller internationella ramar [...] 
undantas från kravet att [vara] en del av förvaltningsberättelsen”, och på liknande sätt kan 
denna kortare version av icke-finansiell redovisning offentliggöras som en egen redovisning, 
åtskild från förvaltningsberättelsen.

Ändringsförslag 61
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
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 får det stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar, 
eller en uppsättning sociala kriterier som 
är kvantifierbara, sektorsspecifika och 
godkända av EU, av typen ”social 
märkning”, och det ska i så fall redovisa 
vilken ram det har använt sig av.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1 b) 2. Medlemsstaterna ska se till att 
rättsliga och/eller administrativa 
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förfaranden för att säkerställa 
fullgörandet av skyldigheterna enligt detta 
direktiv inrättas, tillkännages och görs 
tillgängliga för alla fysiska och juridiska 
personer som i enlighet med de kriterier 
som fastställs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av 
att bestämmelserna i detta direktiv följs.

Or. en

Ändringsförslag 63
Ole Christensen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 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 aktuella verksamheten.

c) I den utsträckning som behövs för att 
förstå bolagets utveckling, resultat eller 
ställning samt anställningsrättigheter och 
sociala rättigheter ska analysen innefatta 
både de finansiella och icke-finansiella 
nyckeltal som är relevanta för den aktuella 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 64
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Ett företag som är ett dotterföretag ska 
undantas från kraven i punkt 1 b, om 
företaget och dess dotterföretag omfattas 

utgår
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av ett annat företags redovisning och 
förvaltningsberättelse och denna 
sammanställda redovisning upprättas i 
enlighet med artikel 36.1 i direktiv 
83/349/EEG.”

Or. en

Ändringsförslag 65
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Redovisning land för land
2a. I sina bokslutskommentarer och noter 
ska stora företag och företag av allmänt 
intresse redovisa, och för varje 
medlemsstat och tredjeland där de är 
etablerade specificera, följande 
sammanställda information för 
budgetåret:
a) Namn, verksamhetens art och 
geografiskt område.
b) Omsättning.
c) Antal anställda i heltidsekvivalenter.
d) Försäljning och inköp.
e) Resultat före skatt.
f) Skatt på resultatet.
g) Mottagna offentliga subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 66
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen



PE522.825v01-00 30/46 AM\1008018SV.doc

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i samarbete med 
Europaparlamentet och rådet inom tolv 
månader efter antagandet av direktivet, 
och med prioriteringar som grundar sig 
på en övergripande riskbedömning, 
fastställa sektorsspecifika riktlinjer och 
vägledning om metodiken för och 
användningen av internationella 
standarder och icke-finansiella nyckeltal 
enligt vad som avses i artikel 46.1, i syfte 
att bistå företagen i deras redovisning.

Or. en

Motivering

Sådana riktlinjer och vägledningar är så viktiga att lagstiftarna bör delta.

Ändringsförslag 67
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om ett företag utarbetar en fullständig 
redovisning för samma räkenskapsår 
baserad på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar och denna 
redovisning innehåller den information 
som anges i punkt 1 b, ska företaget 
undantas från kravet att utarbeta den 
redovisning av icke-finansiell information 
som anges i punkt 1 b, förutsatt att denna 
redovisning är en del av 

utgår
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förvaltningsberättelsen.”

Or. en

Ändringsförslag 68
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om ett företag utarbetar en fullständig
redovisning för samma räkenskapsår 
baserad på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar och denna 
redovisning innehåller den information 
som anges i punkt 1 b, ska företaget 
undantas från kravet att utarbeta den 
redovisning av icke-finansiell information 
som anges i punkt 1 b, förutsatt att denna 
redovisning är en del av 
förvaltningsberättelsen.”

”4. Om ett företag utarbetar en separat
redovisning för samma räkenskapsår 
baserad på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar och denna 
redovisning innehåller den information 
som anges i punkt 1 b, ska företaget 
undantas från kravet att utarbeta den 
redovisning av icke-finansiell information 
som anges i punkt 1 b, förutsatt att denna 
separata redovisning

a) är en del av eller hänvisas till i 
förvaltningsberättelsen, eller
b) är offentligt tillgänglig på företagets 
webbplats efter det att 
förvaltningsberättelsen har 
offentliggjorts.”

Or. en

Motivering

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.
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Ändringsförslag 69
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/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.”

utgår

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter innehåller redan delvis överlappande redovisningskrav. Det finns många 
nationella initiativ som bygger på uppförandekoder för lagstiftning och bolagsstyrning vilka 
syftar till att utveckla dessa frågor. Sådana initiativ bör främjas, och endast i ett senare 
skede, och om det anses nödvändigt, bör åtgärder på europeisk nivå övervägas. Om detta led 
inte stryks bör liknande tröskelvärden användas som när det gäller skyldigheten att 
rapportera om icke-finansiella frågor.

Ändringsförslag 70
Thomas Mann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 

utgår
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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.”

Or. de

Ändringsförslag 71
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/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 när det gäller aspekter 
som ålder, kön, geografisk spridning, 
utbildnings- och yrkesbakgrund samt 
mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden.”

Or. en

Ändringsförslag 72
Jean Lambert
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46a – punkt 1 – led g
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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 dess samtliga organ, i 
synnerhet förvaltnings-, lednings- och 
tillsynsorganen när det gäller aspekter som 
ålder, kön, geografisk spridning,
funktionsnedsättning, ras eller etniskt
ursprung, 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. en

Motivering

Det finns ingen anledning att begränsa mångfalden till förvaltnings-, lednings- och 
tillsynsorgan. Mångfaldspolitiken behöver tillämpas på alla nivåer.

Ändringsförslag 73
Richard Howitt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/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, utbildnings- och yrkesbakgrund 
samt mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden, liksom strategin för 
hur mångfaldspolitikens mål ska uppnås. 
Om företaget inte har någon sådan politik, 
ska redovisningen innehålla en klar 
motivering av detta.”
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Or. en

Ändringsförslag 74
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 53a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte göra de 
undantag som anges i artiklarna 1a, 11, 
27, 43.1.7a, 43.1.7b, 46.3, 47 och 51 i 
detta direktiv tillgängliga för företag vars 
värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i den mening som avses 
i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 75
Philippe Boulland

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.

Or. fr
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Ändringsförslag 76
Philippe De Backer

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

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:

Översikten kan 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.

Or. en

Ändringsförslag 77
Thomas Mann

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

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 

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 1 000
anställda och som på balansdagen antingen 
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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:

har en balansomslutning på över 40
miljoner euro eller en nettoomsättning på 
över 80 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om respekt för mänskliga 
rättigheter samt bekämpning av korruption 
och bestickning, bland annat följande:

Or. de

Ändringsförslag 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

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 500 
anställda och som på balansdagen antingen 
har en balansomslutning på över 86
miljoner euro eller en årsomsättning på 
över 100 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:

Or. de

Motivering

I artikel 2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG definieras små och medelstora företag. 
I och med att kommissionen fördubblat antalet anställda är det inte mer än rimligt att 
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fördubbla kriterierna om 50 miljoner euro i årsomsättning och 43 miljoner euro i 
balansomslutning.

Ändringsförslag 79
Evelyn Regner

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

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 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, 
jämställdhetsrelaterade och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

Or. de

Ändringsförslag 80
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 

För börsnoterade moderföretag till företag 
som ska omfattas av den sammanställda 
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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:

redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 500 
anställda och som på balansdagen antingen 
har en balansomslutning på över 40
miljoner euro eller en nettoomsättning på 
över 80 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av eller en 
hänvisning till icke-finansiell information 
som behövs för att kunna förstå företagets 
utveckling, resultat eller ställning, 
omfattande åtminstone miljörelaterade och 
personalrelaterade frågor, och på frivillig 
grund även exempelvis sociala frågor,
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 81
Philippe Boulland

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

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
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 innehåller 
information om såväl miljörelaterade som
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 82
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3 – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Exakt vad de sociala investeringarna 
används till.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Philippe De Backer

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 
eller flera av dessa frågor, ska företaget 

utgår
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lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

Or. en

Ändringsförslag 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 86
Sari Essayah

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

Or. en
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Ändringsförslag 87
Evelyn Regner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förklaringen ska innehålla en 
riskbedömning av beslutet att inte ha 
någon politik i dessa frågor.
Företagsverksamhetens konsekvenser för 
samhället ska omfatta konsekvenserna av 
det redovisande företagets verksamhet och 
av andra företags verksamhet med en 
koppling till det redovisande företaget 
genom affärsförbindelser, såsom 
samriskinitiativ och leverans- och 
underleverantörskedjor.
Kommissionen ska senast i slutet av 2015 
anta delegerade akter enligt artikel [49 i 
det nya direktivet 2013/34/EU] med 
riktlinjer för tillämpningen av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell 
information, och därefter regelbundet 
uppdatera dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer 
ska bygga på de vägledande principerna 
för företag och mänskliga rättigheter, 
Implementing the United Nations 
”Protect, Respect and Remedy” 
Framework, och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Riktlinjerna ska 
omfatta nyckeltal med avseende på de 
områden där information ska redovisas. 
De nyckeltal som tagits fram för att mäta 
företagsverksamhetens konsekvenser för 
miljön ska omfatta åtminstone 
markanvändning, vattenanvändning, 
växthusgasutsläpp och 
materialanvändning. Riktlinjerna ska 
innefatta såväl allmänna som 
sektorsspecifika bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b – inledningen
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkterna 4 och 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkter ska läggas till som 
punkterna 4 och 5:

b) Följande punkter ska läggas till som 
punkterna 4, 5 och 6:

Or. en

Ändringsförslag 89
Philippe De Backer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om ett moderföretag utarbetar en 
fullständig redovisning för samma 
räkenskapsår för alla företag i koncernen 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen baserad på nationella, EU-
baserade eller internationella ramar och 
denna redovisning innehåller den 
information som anges i punkt 1 tredje 
stycket, ska moderföretaget undantas från 
kravet på att utarbeta den redovisning av 
icke-finansiell information som anges i 
punkt 1 tredje stycket, förutsatt att denna 
fullständiga redovisning är en del av den 
sammanställda förvaltningsberättelsen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 90
Sari Essayah

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om ett moderföretag utarbetar en 
fullständig redovisning för samma 
räkenskapsår för alla företag i koncernen 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen baserad på nationella, EU-
baserade eller internationella ramar och 
denna redovisning innehåller den 
information som anges i punkt 1 tredje 
stycket, ska moderföretaget undantas från 
kravet på att utarbeta den redovisning av 
icke-finansiell information som anges i 
punkt 1 tredje stycket, förutsatt att denna 
fullständiga redovisning är en del av den 
sammanställda förvaltningsberättelsen.

”4. Om ett moderföretag utarbetar en 
separat redovisning för samma 
räkenskapsår för alla företag i koncernen 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen baserad på nationella, EU-
baserade eller internationella ramar och 
denna redovisning innehåller den 
information som anges i punkt 1 tredje 
stycket, ska moderföretaget undantas från 
kravet på att utarbeta den redovisning av 
icke-finansiell information som anges i 
punkt 1 tredje stycket, förutsatt att denna 
separata redovisning är

a) en del av eller hänvisas till i den 
sammanställda förvaltningsberättelsen, 
eller
b) är offentligt tillgänglig på företagets 
webbplats efter det att den sammanställda 
förvaltningsberättelsen har 
offentliggjorts.”

Or. en

Motivering

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.
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Ändringsförslag 91
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ett moderföretag som även är ett 
dotterföretag ska undantas från kraven i 
punkt 1 tredje stycket om det undantagna 
företaget och dess dotterföretag omfattas 
av ett annat företags redovisning och 
förvaltningsberättelse och denna 
sammanställda redovisning upprättas i 
enlighet med punkt 1 tredje stycket.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I enlighet med artikel 19.4 i direktiv 
2013/34/EU får medlemsstaterna undanta 
små och medelstora företag från 
skyldigheten att inkludera icke-finansiell 
information i sina förvaltningsberättelser.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag verkar innebära att artikel 19.4 i direktiv 2013/34/EU, antaget den 
26 juni 2013, upphör att gälla, vilket inte bör ske. Det är viktigt att denna punkt bibehålls. 
Den avser icke-finansiella nyckeltal och inte redovisning av icke-finansiell information. Om 
denna punkt 4 stryks skulle små och medelstora företag bli skyldiga att tillhandahålla 
icke-finansiella nyckeltal. Detta skulle ge upphov till oönskade administrativa bördor för de 
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små och medelstora företagen, och medlemsstaterna skulle inte kunna undanta dessa företag 
från denna skyldighet.

Ändringsförslag 93
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – fotnot 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Två år efter ikraftträdandet. 15. Fem år efter ikraftträdandet.

Or. de

Ändringsförslag 94
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – fotnot 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Första året efter tidsfristen för 
införlivandet.

16. Andra året efter tidsfristen för 
införlivandet.

Or. de

Ändringsförslag 95
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 – fotnot 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Andra året efter tidsfristen för 
införlivandet.

17. Tredje året efter tidsfristen för 
införlivandet.

Or. de


