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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den ikke-finansielle redegørelse bør ikke udelukkende omfatte selskabernes direkte 
aktiviteter, men også indvirkningen af disse aktiviteter langs hele værdikæden. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selskabet kan fremlægge af disse 
oplysninger på grundlag af nationale 
rammer, EU-baserede rammer, f.eks. 

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

fællesskabsordningen for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS), internationale 
rammer, f.eks. De Forenede Nationers 
(FN) Global Compact, de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik, Global Reporting Initiative, 
Carbon Disclosure Project (CDP) og
Carbon Disclosure Standards Board 
(CDSB). Denne bestemmelse berører ikke 
kravene i dette direktiv eller anden EU-
lovgivning eller -vejledning, der 
indeholder mere specifikke regler 
vedrørende selskabers offentliggørelse af 
ikke-finansielle oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Det er på tide at sætte en stopper for den forvirring, der skyldes det overdrevne antal 
indberetningsrammer, som fører til fragmentering og manglende sammenlignelighed.  De 
anbefalede internationale rammer er de internationalt anerkendte minimumskrav til ansvarlig 
adfærd fra de multinationale selskabers side. Alle OECD-lande er allerede retligt forpligtede 
til at sikre, at deres multinationale selskaber respekterer disse, så det burde ikke medføre 
nogen yderligere byrde.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Selskaberne bør fremlægge 
detaljerede oplysninger om de forhold, 
som er forbundet med de største risici for 
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alvorlige følger, samt detaljerede 
oplysninger om alle alvorlige følger, der 
allerede har manifesteret sig.  Følgernes 
alvor skal vurderes ud fra deres omfang 
og grad, antallet af aktuelt eller fremtidigt 
berørte personer og følgernes eventuelle 
uoprettelige karakter forstået som 
eventuelle begrænsninger med hensyn til 
at føre dem, der er berørt, tilbage til en 
situation, som er mindst den samme eller 
svarer til situationen inden den negative 
følge.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at pålægge selskaberne administrative byrder henstilles det i de vejledende 
principper fra FN, at der anvendes konsekvensanalyser i forhold til selskaberne for at 
indkredse de faktiske eller potentielle alvorligste følger, og det henstilles, at direktivet følger 
den samme fremgangsmåde.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Risikoen for negative følger kan 
hidrøre fra selskabernes egne initiativer 
eller kan stå i forbindelse med 
selskabernes aktiviteter, produkter eller 
tjenesteydelser via en 
forretningsforbindelse, herunder deres 
leverandører, kunder, underleverandører 
eller andre forretningspartnere. Derfor er 
det nødvendigt, at dette afspejler sig i de 
oplysninger, som selskaberne fremlægger 
om deres politikker, risici og resultater. 

Or. en

Begrundelse

Det er hævet over enhver tvivl, at forsyningskæder udgør en væsentlig risiko for selskaberne, 
de samfund, hvor de driver virksomhed, og kunderne. En betydningsfuld udnyttelse af 
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ressourcer som jord, vand, materialer og kulstof foregår i forsyningskæden snarere end i 
selve selskabet. Dette forhold er allerede blevet integreret i EU-retten på ad hoc-basis og bør 
viderebearbejdes med konsekvens i dette forslag.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at skabe størst mulig fælles 
værdi, optimere selskabers bæredygtighed 
og opnå størst mulig relevans, 
sammenhæng og sammenlignelighed i de 
ikke-finansielle oplysninger fra 
selskaberne udarbejder Kommissionen 
inden for 12 måneder efter direktivets 
vedtagelse en sektorspecifik vejledning og 
vejledning om anvendelsen af egnede 
centrale resultatindikatorer og metoder til 
ressourcemåling samt vejledning om de 
internationale rammer, særlig hvad angår 
virksomhedernes ansvar for at respektere 
rettigheder og værdier, som er beskyttet i 
henhold til folkeretlige normer.

Or. en

Begrundelse

Dette vil mindske virksomhedernes administrative byrde og give direktivet størst mulig 
gennemslagskraft ved at skabe større sikkerhed for selskaberne, uden at der er tale om et 
direkte lovgivningskrav.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Medlemsstaterne sikrer, at der 
findes passende og effektive mekanismer 
for at sikre fuldstændig, korrekt og 
troværdig offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra selskabernes 
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side i overensstemmelse med dette 
direktiv. For at opnå et mere effektivt 
beskyttelsesniveau bør fysiske og juridiske 
personer, som har en berettiget interesse i 
at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv 
bliver overholdt, have mulighed for at 
iværksætte sådanne retlige procedurer.

Or. en

Begrundelse

Hver eneste målsætning, som forslaget søger at opfylde, bliver undergravet af manglende 
efterlevelse fra virksomhedernes side.  For at bekæmpe dette problem skal der være en 
mekanisme, som personer med en berettiget interesse kan benytte til at sikre en overholdelse 
af direktivet.  Det er mest hensigtsmæssigt, at det er medlemsstaterne, som træffer afgørelse 
om de nærmere enkeltheder i en sådan mekanisme.  Der findes nyttige eksempler i EU's 
forbruger- og antidiskriminationslovgivning.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Årsberetningen skal indeholde en pålidelig 
redegørelse for selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt for dets stilling tillige med en 
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, det står over for.

Årsberetningen skal indeholde en pålidelig 
redegørelse for selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt for dets stilling tillige med en 
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, det står over for, 
under hensyntagen til dets 
diligensforpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Diligensforpligtelsen er centralt placeret i de vigtigste internationale rammer som f.eks. 
OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder: denne forpligtelse omhandler, hvordan 
virksomhederne proaktivt identificerer, forebygger og afbøder de risici og konsekvenser, som 
de påfører samfundet. 
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
500, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
denne redegørelse indarbejde en ikke-
finansiel redegørelse, der i det mindste 
indeholder oplysninger om 
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, under 
hensyntagen til selskabets værdikæde som 
helhed, herunder:

Or. en

Begrundelse

I kølvandet på hestekødsskandalen og sammenstyrtningen af en fabriksbygning i Bangladesh 
er det indlysende, at forsyningskæder udgør en væsentlig risiko for virksomheder, samfund og 
kunder. Dette forhold afspejler sig allerede i gældende EU-ret, og Europa-Parlamentet 
anerkendte forsyningskædens betydning i beslutning 2010/2205(INI). Anvendelsen af ordet 
“indarbejde” afspejler en målsætning om at operere med en strømlinet og integreret 
redegørelse snarere end supplerende, særskilte redegørelser.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en beskrivelse af selskabets politikker på en beskrivelse af selskabets politikker, 
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disse områder herunder de mellemsigtede og langsigtede 
mål, på disse områder

Or. en

Begrundelse

Selskaberne må redegøre for de mål, som de opstiller på disse områder, således at 
interesseparterne har mulighed for at vurdere de rapporterede resultater.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

de risici, som er forbundet med selskabet 
via dets aktiviteter, produkter, 
tjenesteydelser og forretningsforhold, og
hvordan selskabet håndterer disse risici.

Or. en

Begrundelse

Som fastslået i de vigtigste internationale regelsæt, f.eks. OECD's retningslinjer for 
multinationale virksomheder og de vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, kan der være risiko for negative følger i forbindelse med selskabernes 
egne aktiviteter eller i direkte forbindelse med selskabernes drift, produkter eller 
tjenesteydelser via en forretningsforbindelse. Derfor må der tages højde for samtlige risici 
gennem hele selskabets værdikæde.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en analyse af ressourceudnyttelse, 
herunder i hvert fald arealanvendelse, 
vandforbrug, drivhusgasemissioner og 
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materialeforbrug

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens køreplan for ressourceeffektivitet fra 2011 blev der stillet forslag om, at 
disse fire centrale ressourceindikatorer skulle supplere den foreløbige hovedindikator, nemlig 
det indenlandske materialeforbrug.  Parlamentet støttede helhjertet indførelsen af disse 
indikatorer, og Kommissionen foreslog dem i forbindelse med høringen om måling af 
ressourceudnyttelse. Den europæiske platform for ressourceeffektivitet har slået til lyd for, at 
disse indikatorer anvendes for at give et klart signal til alle økonomiske aktører. Dette forslag 
tilvejebringer rammerne herfor. 

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Selskabet kan fremlægge disse oplysninger 
på grundlag af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, og det skal i givet 
fald præcisere, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på1.
__________________

De Forenede Nationers (FN) Global 
Compact, de vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder, 
som gennemfører FN's ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik samt Global Reporting 
Initiative.
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Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 
eller stilling, samt konsekvenserne i 
forhold til menneskerettigheder og i social 
og miljømæssig henseende, skal analysen 
indeholde både finansielle og ikke-
finansielle nøgleresultatindikatorer, som er 
relevante for de specifikke aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Formålet med reformen, dvs. at sikre større gennemsigtighed og en bedre forståelse af 
selskabets ikke-finansielle resultater og indvirkning, bør også afspejle sig i kriterierne for 
anvendelsen af de centrale resultatindikatorer. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Kommissionen forelægger inden 
for 12 måneder efter direktivets vedtagelse 
sektorspecifik vejledning og overordnet 
vejledning om metodologi og anvendelsen 
af internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer, jf. artikel 
46, stk. 1, for at bistå selskaberne med 
deres rapportering.
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Or. en

Begrundelse

Dette vil forbedre relevansen, sammenhængen og sammenligneligheden af ikke-finansielle 
oplysninger fra selskaber og således optimere selskabernes bæredygtighed og 
interesseparternes mulighed for at drage selskaberne til ansvar.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
passende og effektive mekanismer for at 
overvåge og sikre fuldstændig, korrekt og 
troværdig offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med dette direktiv.
2. Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
retslige og/eller administrative procedurer 
for at sikre overholdelsen af 
forpligtelserne i dette direktiv, og at disse 
procedurer er tilgængelige for alle 
personer, herunder retlige enheder, med 
en berettiget interesse i at sikre, at 
bestemmelserne i dette direktiv 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Hver eneste målsætning, som forslaget søger at opfylde, bliver undergravet af manglende 
efterlevelse fra virksomhedernes side.  For at bekæmpe dette problem skal der være en 
mekanisme, som personer med en berettiget interesse kan benytte til at sikre en overholdelse 
af direktivet.  Det er mest hensigtsmæssigt, at det er medlemsstaterne, som træffer afgørelse 
om de nærmere enkeltheder i en sådan mekanisme.  Der findes nyttige eksempler i EU's 
forbruger- og antidiskriminationslovgivning.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne formulering afspejler Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse 
af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. Handicap er også 
en årsag til forskelsbehandling, som er taget op i EU’s lovgivning mod forskelsbehandling, og 
som også er anerkendt som sådan i EU-traktatens artikel 10.


