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Ändringsförslag 1
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet kräver med 
eftertryck att begreppet frivillighet åter 
blir ett viktigt inslag i definitionen av 
företagens sociala ansvar och att 
kommissionen gör bättre åtskillnad 
mellan 1) den ursprungliga tanken bakom 
företagens sociala ansvar i den mening att 
företag idkar välgörenhet för att iaktta sitt 
samhällsansvar, 2) företags sociala 
agerande, med utgångspunkt i lagar, 
regler och internationella standarder, och 
3) företags antisociala agerande av 
exploaterande karaktär, exempelvis 
genom användning av barn- eller 
tvångsarbete, i strid mot lagar, regler och 
internationella standarder. Parlamentet 
beklagar att dessa tre aspekter hela tiden 
blandas samman vid diskussioner om 
företagens sociala ansvar. Parlamentet 
kritiserar skarpt antisocialt agerande från 
företagens sida och anser att det finns 
anledning att mer bestämt uppmana 
staterna att införliva och tillämpa 
internationella normer i nationell rätt 
(genomförande). Parlamentet berömmer 
uttryckligen företagen – särskilt 
egenföretagare samt små och medelstora 
företag – för deras frivilliga arbete för 
välgörande ändamål inom ramen för 
företagens sociala ansvar och kommer att 
skydda och särskilt främja detta. 
Parlamentet anser att företag inte får 
tvingas att bedriva välgörenhet i ett fritt 
samhälle.

Or. de



PE501.898v01-00 4/26 AM\920994SV.doc

SV

Ändringsförslag 2
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar i hög grad kan 
bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att 
uppnå en ekonomisk återhämtning.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet. Parlamentet 
välkomnar uttryckligen att företagen tar 
ansvar gentemot samhället genom
företagens sociala ansvar (corporate social 
responsibility, CSR). Parlamentet betonar
att många företag engagerar sig för detta 
område på ett föredömligt sätt, särskilt 
egenföretagare samt små och medelstora 
företag.

Or. de

Ändringsförslag 3
Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar i hög grad kan 
bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att 
uppnå en ekonomisk återhämtning.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet. Parlamentet 
välkomnar uttryckligen att företagen tar 
ansvar gentemot samhället genom
företagens sociala ansvar (corporate social 
responsibility, CSR). Att företag övertar 
ansvar för samhälle, miljö och 
medarbetare är till nytta för alla, och 
höjer det ömsesidiga förtroende som 
behövs för ekonomisk framgång. Det 
ligger i företagens och samhällets intresse 
att CSR integreras i en hållbar 
företagsstrategi.
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Or. de

Ändringsförslag 4
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar i hög grad kan 
bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en ekonomisk återhämtning.

1. Europaparlamentet understryker att den 
aktuella globala ekonomiska krisen 
orsakats av fundamentala misstag i fråga 
om transparens, ansvarsutkrävande, 
ansvarstagande och kortsiktigt tänkande. 
EU har en skyldighet att se till att inte 
bara bankerna lär sig dessa läxor utan 
också alla företag. Kommissionens avsikt 
att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet välkomnas. 
Parlamentet anser att företagens sociala 
ansvar i hög grad kan bidra till att på nytt 
bygga upp det förlorade förtroendet och att 
detta är absolut nödvändigt när det gäller 
att uppnå en ekonomisk återhämtning.
Resultaten måste diskuteras i hela sin 
vidd och leda till åtgärder från alla 
berörda parters sida.

Or. en

Ändringsförslag 5
Malika Benarab-Attou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar i hög grad kan 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet. Parlamentet 
förespråkar att bindande CSR (företagens 
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bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en ekonomisk återhämtning.

sociala ansvar), som ska genomföras med 
utgångspunkt i att det är bindande, i hög 
grad kan bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en hållbar ekonomisk återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 6
Philippe Boulland

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar i hög grad kan 
bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en ekonomisk återhämtning.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar (CSR), under 
förutsättning att samtliga företag 
tillämpar det och inte bara de större 
företagen, i hög grad kan bidra till att på 
nytt bygga upp det förlorade förtroendet 
och att detta är absolut nödvändigt när det 
gäller att uppnå en ekonomisk 
återhämtning.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Kinga Göncz

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet. Parlamentet
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företagens sociala ansvar i hög grad kan 
bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en ekonomisk återhämtning.

anser att företagens sociala ansvar
(corporate social responsibility, CSR) i 
hög grad kan bidra till att på nytt bygga 
upp det förlorade förtroendet och att detta 
är absolut nödvändigt när det gäller att 
uppnå en ekonomisk återhämtning, och att 
CSR framgångsrikt kan lindra den 
ekonomiska krisens sociala konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 8
Jean-Pierre Audy

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens sociala ansvar i hög grad kan 
bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en ekonomisk återhämtning.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att genomföra 
Eurobarometerundersökningar om 
förtroendet för näringslivet, och anser att 
företagens samhällsansvar (CSR) i hög 
grad kan bidra till att på nytt bygga upp det 
förlorade förtroendet och att detta är 
absolut nödvändigt när det gäller att uppnå 
en ekonomisk återhämtning.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Danuta Jazłowiecka

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 

2. Europaparlamentet betonar att
utvecklingen av företagens sociala ansvar
främst bör ske med stöd från marknadens 
förmåga till självreglering och 
självorganisering. Samtidigt påpekar 
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underbygga befintliga privata och 
frivilliga initiativ på området företagens 
sociala ansvar genom att inrätta 
minimiprinciper för att garantera 
konsekvens, väsentlighet, delaktighet från 
ett antal olika berörda parters sida samt 
insyn.

parlamentet att den offentliga 
förvaltningen bör fungera som stöd 
genom att skapa lämpliga 
samarbetsvillkor för företagens sociala 
ansvar och tillhandahålla adekvata 
verktyg och instrument, t.ex. incitament.

Or. pl

Ändringsförslag 10
Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper
för att garantera konsekvens, väsentlighet,
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn.

2. Europaparlamentet anser att 
samreglering och självreglering skulle 
kunna underbygga befintliga privata och 
frivilliga initiativ på området företagens 
sociala ansvar för att garantera konsekvens, 
väsentlighet, delaktighet från ett antal olika 
berörda parters sida samt insyn.

Or. de

Ändringsförslag 11
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 

2. Europaparlamentet betonar att 
företagens CSR-arbete för välgörande 
ändamål i princip ska vara frivilligt. 
Parlamentet stöder och skyddar befintliga 
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ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper 
för att garantera konsekvens, väsentlighet, 
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn.

privata och frivilliga initiativ på området 
företagens sociala ansvar. Parlamentet 
anser att CSR-miniminormer som tagits 
fram på frivillig basis kan vara 
ändamålsenliga för att garantera 
konsekvens, väsentlighet, delaktighet från 
ett antal olika berörda parters sida samt 
insyn.

Or. de

Ändringsförslag 12
Philippe Boulland

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper 
för att garantera konsekvens, väsentlighet,
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn.

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på det sociala och 
miljömässiga området, två av de områden 
som täcks av företagens sociala ansvar, 
men anser att det skulle kunna underbygga 
befintliga privata och frivilliga initiativ på 
området företagens sociala ansvar genom 
att inrätta minimiprinciper för att garantera 
konsekvens, delaktighet från ett antal olika 
berörda parters sida samt insyn och genom 
att underlätta inrättandet av 
revisionsorgan som är specialiserade på 
CSR.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper 
för att garantera konsekvens, väsentlighet, 
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn.

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering kan ersätta 
reglering på något av de områden som 
täcks av företagens sociala ansvar, och
anser att befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar skulle kunna inrätta 
minimiprinciper för att garantera 
konsekvens, väsentlighet, delaktighet från 
ett antal olika berörda parters sida samt
insyn.

Or. en

Ändringsförslag 14
Malika Benarab-Attou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper 
för att garantera konsekvens, väsentlighet, 
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn.

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, såsom arbets- och 
anställningsförhållanden, mänskliga 
rättigheter och miljöfrågor, men anser att
CSR bör bli rättsligt bindande och att det
därmed blir möjligt att effektivt 
kvalitetshöja befintliga privata och 
frivilliga initiativ på området företagens 
sociala ansvar genom att inrätta centrala
minimiprinciper för att garantera 
konsekvens, väsentlighet, delaktighet från 
ett antal olika berörda parters sida samt 
insyn.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper 
för att garantera konsekvens, väsentlighet, 
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn.

2. Europaparlamentet betonar att 
samreglering och självreglering inte kan 
ersätta lämplig reglering på något av de 
områden som täcks av företagens sociala 
ansvar, men anser att det skulle kunna 
underbygga befintliga privata och frivilliga 
initiativ på området företagens sociala 
ansvar genom att inrätta minimiprinciper
för att garantera konsekvens, väsentlighet, 
delaktighet från ett antal olika berörda 
parters sida samt insyn. Parlamentet anser 
att självreglering måste omfatta ”tillgång 
till rättsmedel” i överensstämmelse med 
”tredje pelaren” i FN:s vägledande 
principer för företagande och mänskliga 
rättigheter. 

Or. en

Ändringsförslag 16
Minodora Cliveti

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att det är 
viktigt att se till att tjänster upphandlas på 
ett lämpligt sätt och att principerna för 
sund konkurrens respekteras på den inre 
marknaden genom att med största möjliga 
öppenhet väga in sociala kriterier vid 
offentlig upphandling, inklusive 
ILO-klausuler, som en förutsättning för 
att företagens sociala ansvar ska ha 
positiva effekter på samhället. Detta kan 
även uppmuntra lämpligare och 
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effektivare åtgärder för företagens sociala 
ansvar inom industrisektorerna.

Or. ro

Ändringsförslag 17
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet avvisar 
uppfattningen att små företag är mindre 
ansvarstagande än stora bara av den 
anledningen att de inte har någon separat 
infrastruktur för CSR. Förnuftiga 
trösklar måste inrättas så att de små 
företagens behov beaktas då nya 
CSR-relaterade lagstiftningsförslag läggs 
fram. Parlamentet efterlyser trots detta 
EU-åtgärder för att bygga vidare på 
erfarenheter från Italien, exempelvis av 
regionala handelskammare, och från 
Frankrike, exempelvis av dess sparbanker 
(Cordé Initiative), för att öka 
medvetenheten om och synligheten för de 
små företagens bidrag genom att de små 
företagen bildar kluster med 
utgångspunkt i plats eller affärsområde.

Or. en

Ändringsförslag 18
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att lansera en 
gemensam praxis i fråga om företagens 
sociala ansvar. Denna praxis måste vara ett 

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att lansera en 
gemensam praxis i fråga om företagens 
sociala agerande. Denna praxis måste vara 
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komplement till en uppförandekod för 
samreglering och självreglering och göra 
det möjligt för alla berörda parter att delta i 
en kollektiv inlärningsprocess, i syfte att 
öka effektiviteten och ansvarsskyldigheten 
inom ramen för åtgärder som rör 
företagens sociala ansvar och involverar 
ett antal olika berörda parter.

ett komplement till en uppförandekod för 
samreglering och självreglering och göra 
det möjligt för alla berörda parter att delta i 
en kollektiv inlärningsprocess, i syfte att 
öka effektiviteten och ansvarsskyldigheten 
inom ramen för åtgärder som involverar ett 
antal olika berörda parter.

Or. de

Ändringsförslag 19
Malika Benarab-Attou

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att lansera en 
gemensam praxis i fråga om företagens 
sociala ansvar. Denna praxis måste vara ett 
komplement till en uppförandekod för 
samreglering och självreglering och göra 
det möjligt för alla berörda parter att delta i 
en kollektiv inlärningsprocess, i syfte att 
öka effektiviteten och ansvarsskyldigheten 
inom ramen för åtgärder som rör 
företagens sociala ansvar och involverar ett 
antal olika berörda parter.

3. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens avsikt att lansera en 
gemensam praxis i fråga om företagens 
sociala ansvar. Denna praxis måste vara ett 
komplement till och bli något mer än
en uppförandekod för samreglering och 
självreglering och göra det möjligt för alla 
berörda parter att delta i en kollektiv 
inlärningsprocess, i syfte att öka 
effektiviteten och ansvarsskyldigheten 
inom ramen för åtgärder som rör 
företagens sociala ansvar och involverar ett 
antal olika berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 20
Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar 3. Europaparlamentet välkomnar 



PE501.898v01-00 14/26 AM\920994SV.doc

SV

kommissionens avsikt att lansera en 
gemensam praxis i fråga om företagens 
sociala ansvar. Denna praxis måste vara ett 
komplement till en uppförandekod för 
samreglering och självreglering och göra 
det möjligt för alla berörda parter att delta i 
en kollektiv inlärningsprocess, i syfte att
öka effektiviteten och ansvarsskyldigheten
inom ramen för åtgärder som rör 
företagens sociala ansvar och involverar ett 
antal olika berörda parter.

kommissionens avsikt att lansera en 
gemensam praxis i fråga om företagens 
sociala ansvar. Denna praxis måste vara ett 
komplement till en uppförandekod för 
samreglering och självreglering och göra 
det möjligt för alla berörda parter att delta i 
en gemensam inlärningsprocess, i syfte att
stärka effektiviteten inom ramen för 
åtgärder som rör företagens sociala ansvar 
och involverar ett antal olika berörda 
parter.

Or. de

Ändringsförslag 21
Evelyn Regner

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att insyn i 
och trovärdighet för CSR-åtgärderna kan 
garanteras om miniminormer införs. 
Parlamentet konstaterar att det till dessa 
miniminormer åtminstone ska höra att 
arbetstagarrepresentanter och 
fackföreningar liksom övriga berörda 
involveras med avseende på innehåll, 
genomförande och övervakning, att 
värdekedjan involveras och att det görs en 
oberoende kontroll av att de självpåtagna 
åtagandena efterlevs.

Or. de

Ändringsförslag 22
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet stöder till fullo
kommissionens avsikt att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter, men varnar samtidigt för att 
användningen av termen ”icke-
finansiella” inte bör dölja de mycket 
påtagliga finansiella konsekvenser som 
sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade återverkningar 
får för näringslivet. Parlamentet efterlyser 
ett ambitiöst förslag som sätter EU i 
centrum för många pågående 
internationella initiativ för obligatorisk 
rapportering om företagens hållbarhet och 
som till fullo överensstämmer med målet 
om att göra integrerad rapportering –
såsom den nyligen utformats av 
internationella kommittén för integrerad 
rapportering (IIRC) – till den globala 
normen senast i slutet av detta årtionde.

4. Europaparlamentet ser kritiskt på
kommissionens avsikt att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter. Parlamentet kan inte acceptera 
att företagens frivilliga agerande för 
välgörande ändamål ska omfattas av
obligatorisk rapportering, eftersom detta 
strider mot ett fritt samhälle och leder till 
byråkrati och kostnader som i hög grad 
äventyrar det frivilliga engagemanget, 
särskilt bland företag med färre än 
500 anställda.  Parlamentet kräver att 
uttrycket CSR används på ett mycket mer 
precist och omsorgsfullt sätt, eftersom det 
egentligen är ett informellt och intuitivt 
stöd för välgörande ändamål som avses i 
CSR-frågorna. Parlamentet ser mycket 
positivt på målet att kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och kriminell 
verksamhet ska uppdagas och uppmanar 
staterna att bestraffa detta strängt.
Parlamentet anser att samtliga företag 
hängs ut på grund av några fås misstag, 
och bestraffas genom 
rapporteringsskyldigheter som medför 
merarbete och merkostnader. Parlamentet 
kräver att kommissionen lägger fram 
olika typer av förslag.

Or. de

Ändringsförslag 23
Danuta Jazłowiecka

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens avsikt att lägga fram 

4. Europaparlamentet håller med om att 
frågan om företags offentliggörande av 
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ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter, men varnar samtidigt för att 
användningen av termen ”icke-finansiella” 
inte bör dölja de mycket påtagliga 
finansiella konsekvenser som sociala, 
miljömässiga och människorättsrelaterade 
återverkningar får för näringslivet.
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst 
förslag som sätter EU i centrum för 
många pågående internationella initiativ 
för obligatorisk rapportering om 
företagens hållbarhet och som till fullo 
överensstämmer med målet om att göra 
integrerad rapportering – såsom den 
nyligen utformats av internationella 
kommittén för integrerad rapportering 
(IIRC) – till den globala normen senast i 
slutet av detta årtionde.

icke-finansiella uppgifter måste granskas 
närmare, men understryker att eventuella 
lösningar inte får orsaka orimliga 
administrativa bördor, särskilt för små 
och medelstora företag. Parlamentet
varnar samtidigt för att användningen av 
termen ”icke-finansiella” inte bör dölja de 
mycket påtagliga finansiella konsekvenser 
som sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade återverkningar får 
för näringslivet.

Or. pl

Ändringsförslag 24
Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet stöder till fullo
kommissionens avsikt att lägga fram
ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter, men varnar samtidigt för att
användningen av termen ”icke-
finansiella” inte bör dölja de mycket 
påtagliga finansiella konsekvenser som 
sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade återverkningar 
får för näringslivet. Parlamentet efterlyser 

4. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens avsikt att lägga fram
ett förslag om företags offentliggörande av 
icke-finansiella uppgifter, vilket ger EU 
möjlighet att ge de europeiska företagen
rekommendationer om tillämpningen av 
FN:s vägledande principer för 
företagande och mänskliga rättigheter1

och FN:s initiativ Global Compact. 
Parlamentet anser att ovannämnda förslag
bör överensstämma med integrerad 

                                               
1 Rapport av den 21 mars 2011 från FN:s generalsekreterares särskilda representant med ansvar för frågor 
om de mänskliga rättigheterna och transnationella företag och andra affärsföretag, John Ruggie: ”Guiding 
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' 
Framework” (FN:s ram för att ”Skydda, respektera och åtgärda”, Vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter).
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ett ambitiöst förslag som sätter EU i 
centrum för många pågående 
internationella initiativ för obligatorisk 
rapportering om företagens hållbarhet 
och som till fullo överensstämmer med 
målet om att göra integrerad rapportering 
– såsom den nyligen utformats av 
internationella kommittén för integrerad 
rapportering (IIRC) – till den globala 
normen senast i slutet av detta årtionde.

rapportering – såsom den nyligen utformats 
av internationella kommittén för integrerad 
rapportering (IIRC). Parlamentet påpekar 
dessutom att effekterna av företagens 
agerande och samhällsengagemang också 
kan mätas i finansiella termer.

Or. de

Ändringsförslag 25
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens avsikt att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter, men varnar samtidigt för att 
användningen av termen ”icke-finansiella” 
inte bör dölja de mycket påtagliga 
finansiella konsekvenser som sociala, 
miljömässiga och människorättsrelaterade 
återverkningar får för näringslivet.
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst förslag
som sätter EU i centrum för många 
pågående internationella initiativ för 
obligatorisk rapportering om företagens 
hållbarhet och som till fullo 
överensstämmer med målet om att göra 
integrerad rapportering – såsom den 
nyligen utformats av internationella 
kommittén för integrerad rapportering
(IIRC) – till den globala normen senast i 
slutet av detta årtionde.

4. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens avsikt att lägga fram 
ett förslag om företags offentliggörande av 
icke-finansiella uppgifter, men varnar 
samtidigt för att användningen av termen
”icke-finansiella” inte bör dölja de mycket 
påtagliga finansiella konsekvenser som 
sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade återverkningar får 
för näringslivet. Parlamentet efterlyser ett 
förslag om frivillig rapportering om 
företagens hållbarhet som till fullo 
överensstämmer med målet om att göra 
integrerad rapportering – såsom den 
nyligen utformats av internationella 
kommittén för integrerad rapportering
(IIRC) – till den globala normen senast i 
slutet av detta årtionde.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens avsikt att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter, men varnar samtidigt för att 
användningen av termen ”icke-finansiella” 
inte bör dölja de mycket påtagliga 
finansiella konsekvenser som sociala, 
miljömässiga och människorättsrelaterade 
återverkningar får för näringslivet.
Parlamentet efterlyser ett ambitiöst förslag 
som sätter EU i centrum för många 
pågående internationella initiativ för 
obligatorisk rapportering om företagens 
hållbarhet och som till fullo 
överensstämmer med målet om att göra 
integrerad rapportering – såsom den 
nyligen utformats av internationella 
kommittén för integrerad rapportering
(IIRC) – till den globala normen senast i 
slutet av detta årtionde.

4. Europaparlamentet stöder till fullo 
kommissionens avsikt att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om företags 
offentliggörande av icke-finansiella 
uppgifter. Parlamentet ser positivt på att 
ett vittgående offentligt samråd liksom en 
rad seminarier med berörda parter utgör 
grunderna för detta förslag, men varnar 
samtidigt för att användningen av termen
”icke-finansiella” inte bör dölja de mycket 
påtagliga finansiella konsekvenser som 
sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade återverkningar får 
för näringslivet.  Parlamentet efterlyser 
ett ambitiöst förslag som sätter EU i 
centrum för många pågående 
internationella initiativ för obligatorisk 
rapportering om företagens hållbarhet och 
som till fullo överensstämmer med målet 
om att göra integrerad rapportering –
såsom den nyligen utformats av 
internationella kommittén för integrerad 
rapportering (IIRC) – till den globala 
normen senast i slutet av detta årtionde.

Or. en

Ändringsförslag 27
Kinga Göncz

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder aktualisera 
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frågan om vilseledande marknadsföring 
när det gäller miljöpåverkan och sociala 
effekter av företagens verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram förslag om 
en tydlig lagstiftningsram som gör det 
obligatoriskt för stora europeiska företag 
att offentliggöra icke finansiella uppgifter 
och där det specificeras minimiuppgifter 
som ska tillhandahållas (bland annat om 
miljöaspekter, med beaktande av 
livscykelkostnader, och sociala aspekter, 
särskilt respekten för de mänskliga 
rättigheterna, och förvaltningsaspekter) 
och vilka metoder som ska användas. 
Parlamentet anser att dessa uppgifter 
även bör avse underleverantörs- och 
försörjningskedjan. Vidare efterfrågar 
parlamentet förenklade rambestämmelser 
som små och medelstora företag frivilligt 
kan tillägna sig.

Or. it

Ändringsförslag 29
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 4b(ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet efterfrågar 
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omedelbara åtgärder på europeisk nivå 
för att motverka det oacceptabla 
fenomenet ”grönmålning”, som inte bara 
lurar och vilseleder konsumenterna, 
myndigheterna och investerarna, utan 
också undergräver förtroendet för 
företagens sociala ansvar som ett effektivt 
instrument för att främja hållbar tillväxt 
för alla.

Or. it

Ändringsförslag 30
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet fördömer korruption 
och skatteundandragande inom företag och 
uppmanar kommissionen att under 
rubriken ”god styrning” öka fokus på 
dessa frågor i diskussionerna om 
företagens sociala ansvar.

5. Europaparlamentet fördömer korruption 
och skatteundandragande mycket skarpt. 
Parlamentet avvisar dock att dessa 
två brott förbinds med begreppet CSR 
eftersom man med detta begrepp menar 
företags agerande för välgörande 
ändamål. Parlamentet avvisar strikt att
företag döms schablonmässigt.  
Parlamentet anser att det är en otillbörlig 
strategi att en handfull företags 
lagstridiga agerande, som är att kritisera 
skarpt i alla avseenden, tas som 
förevändning för att ålägga företagen en 
generell CSR-skyldighet. Parlamentet 
efterlyser en åtskillig sakligare och mer 
differentierad debatt.

Or. de

Ändringsförslag 31
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet fördömer korruption 
och skatteundandragande inom företag och 
uppmanar kommissionen att under 
rubriken ”god styrning” öka fokus på dessa 
frågor i diskussionerna om företagens 
sociala ansvar.

5. Europaparlamentet fördömer korruption 
och skatteundandragande inom företag.
Insyn i företagen måste breddas så att 
även öppna och ansvarstagande 
relationer ingår för företag inom och 
utanför EU. Ansvarstagande företag 
måste anta ett energiskt och offentligt 
förhållningssätt mot korruption på alla 
nivåer och vid alla tidpunkter. 
Parlamentet fördömer alla försök till flykt 
undan rättvisa skatter i alla länder där 
företag verkar. Företag är visserligen 
skyldiga att ta till orda om frågor som 
angår alla, inbegripet mänskliga 
rättigheter, men deras egen 
lobbyverksamhet måste också vara helt 
transparent och fullt ut respektera de 
demokratiska principerna. Kommissionen 
uppmanas att under ”god styrning” öka 
fokus på dessa frågor i diskussionerna om 
företagens sociala ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 32
Philippe Boulland

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet fördömer korruption 
och skatteundandragande inom företag och 
uppmanar kommissionen att under 
rubriken ”god styrning” öka fokus på dessa 
frågor i diskussionerna om företagens 
sociala ansvar.

5. Europaparlamentet fördömer korruption 
och skatteundandragande inom företag och 
uppmanar kommissionen att under 
rubriken ”god styrning” öka fokus på dessa 
frågor i diskussionerna om företagens 
sociala ansvar. Parlamentet betonar vikten
av att specifik utbildning inom CSR 
erbjuds vid universitet och skolor 
inriktade på handel och företagsledning. 
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Or. fr

Ändringsförslag 33
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet ser positivt på 
diskussionen i kommissionen om riskerna 
med ”grönmålning” och kommissionens 
avsikt att behandla frågan om att vissa 
former av CSR kan leda till vilseledande 
marknadsföring. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen att inrätta 
de klagomålsmekanismer som behövs så 
att externa aktörer kan påtala 
vilseledande eller falsk marknadsföring, 
vid behov också inför domstol, och att 
sträva efter verkningsfulla sanktioner, 
däribland korrigeringar och påföljder. 
Parlamentet anser att ett sådant 
inkluderande och balanserat angreppssätt 
kommer att öka förtroendet hos alla 
intressenter och medborgare för att EU:s 
initiativ på CSR-området är objektiva, 
rättvisa och trovärdiga. 

Or. en

Ändringsförslag 34
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet stöder 
kommissionens förslag att införa ett krav 
på att investeringsfonder och 
finansinstitut ska informera alla sina 
kunder om de eventuella kriterier för 
etiska eller ansvarsfulla investeringar som 
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de tillämpar eller andra standarder och 
liknande som de följer.

Or. it

Ändringsförslag 35
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet anser att en strikt 
och noggrann förhandsgranskning och 
transparens i fråga om mänskliga 
rättigheter behövs särskilt i början av 
leverans- och ansvarskedjan, för att de 
europeiska företagens fotavtryck i fråga 
om hållbarhet ska kunna mätas och 
skattesmitning och olagliga 
penningtransaktioner bekämpas. De 
pågående parlamentariska debatterna om 
utkastet till EU-rättsakt om 
utvinningsindustrins initiativ för ökad 
öppenhet inom utvinnings- och 
skogsbruksindustrin (2011/0307(COD)), 
översynen av direktivet om bekämpning 
av penningtvätt och det aviserade utkastet 
till lagstiftning om icke-finansiell 
rapportering ger möjligheter att förbättra 
företagens transparens i denna riktning.

Or. en

Ändringsförslag 36
Nadja Hirsch

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 

6. Europaparlamentet betonar att
”Corporate responsibility” inte får 
försvagas till ett marknadsföringsverktyg, 
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kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens 
löpande verksamhet. Kommissionen bör 
undersöka möjligheterna att se till att 
strategier som rör företagens sociala 
ansvar antas på styrelsenivå.

utan att det bara kan uppnå sin fulla 
genomslagskraft om CSR är förankrat i 
företagets helhetsstrategi och förverkligas 
och genomförs i dess dagliga värv.

Or. de

Ändringsförslag 37
Thomas Mann

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

6. Europaparlamentet skulle välkomna om
länken mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning
kunde åstadkommas genom att företagens 
sociala ansvar blir till en integrerad 
företagskomponent som också har effekter 
på de finansiella strategierna i företagens 
löpande verksamhet. Parlamentet anser att 
ännu fler beslut om strategier som rör 
företagens sociala ansvar bör kunna fattas
på styrelsenivå.

Or. de

Ändringsförslag 38
Danuta Jazłowiecka

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan bland annat åstadkommas om 
företagens sociala ansvar är en av de 
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företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

företagskomponenter som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier för
företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

Or. pl

Ändringsförslag 39
Malika Benarab-Attou

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är obligatoriskt för 
företagen och utgör en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

Or. en

Ändringsförslag 40
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
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finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör 
uppmuntra att strategier som rör 
företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

Or. en

Ändringsförslag 41
Richard Howitt

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå.

6. Europaparlamentet betonar att länken 
mellan verkligt ansvarstagande från 
företagens sida och god företagsstyrning 
kan åstadkommas endast om företagens 
sociala ansvar är en integrerad 
företagskomponent som påverkar de 
finansiella strategierna i företagens löpande 
verksamhet. Kommissionen bör undersöka 
möjligheterna att se till att strategier som 
rör företagens sociala ansvar antas på 
styrelsenivå i företaget. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att införa 
koder för god praxis 
(”förvaltningskoder”) för företagen som 
återger vikten av ansvarstagande hos alla 
i företaget och som kommer att etablera 
en stark koppling mellan dels företagets 
resultat på områdena för miljö, sociala 
frågor och mänskliga rättigheter samt 
dels dess finansiella resultat.

Or. en


