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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Redovisningen av icke-finansiell information bör inte omfatta enbart företagens direkta 
verksamhet, utan också denna verksamhets inverkan på hela värdekedjan.

Ändringsförslag 2

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 

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på nationella 
ramar, EU-baserade ramar såsom 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) och 
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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.

internationella ramar såsom Förenta 
nationernas (FN) Global Compact-initiativ, 
de vägledande principerna för 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, Carbon Disclosure 
Project (CDP) samt Climate Disclosure 
Standards Board (CDSB). Denna 
bestämmelse ska tillämpas utan att det 
påverkar kraven i detta direktiv eller 
annan EU-lagstiftning eller andra 
riktlinjer som innehåller mer specifika 
regler för företagens icke-finansiella 
redovisning. 

Or. en

Motivering

Det är dags att göra slut på förvirringen med alltför många redovisningsramar, som leder till 
fragmentering och svårigheter att jämföra. De internationella ramar som rekommenderas är 
de internationellt erkända minimikraven för ansvarsfullt handlande av multinationella 
företag. Alla OECD-länder har redan en rättslig skyldighet att se till att deras multinationella 
företag respekterar dem, så detta bör inte innebära någon ytterligare börda.

Ändringsförslag 3

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, antalet 
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drabbade 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 negativ 
konsekvens inträffade.

Or. en

Motivering

För att motverka administrativa bördor för företagen rekommenderas i FN:s vägledande 
principer användning av konsekvensbedömningar för företag i syfte att identifiera de faktiska 
eller potentiella allvarligaste konsekvenserna, och det rekommenderas att direktivet följer 
samma tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Riskerna för negativa konsekvenser 
kan härröra från företagens egna initiativ 
eller vara kopplade till företagens 
verksamhet, produkter eller tjänster 
genom en affärsförbindelse, bland annat 
med deras leverantörer, kunder, 
underentreprenörer eller andra 
affärspartner. Det är därför nödvändigt 
att detta återspeglas i information som 
tillhandahålls av företagen angående 
deras policy, risktagande och resultat.

Or. en

Motivering

Det råder inget tvivel om att leveranskedjor utgör en betydande risk för företagen, de 
samhällen där de är verksamma samt kunderna. En betydande användning av resurser såsom 
mark, vatten, material och fossila bränslen sker i leveranskedjan snarare än i företaget som 
sådant. Denna fråga har redan integrerats i gemenskapens regelverk på ad hoc-basis, och 
bör på ett sammanhållet sätt tas upp i detta förslag.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att maximera gemensamma 
värden, optimera företagens hållbarhet 
och öka relevansen, konsekvensen och 
jämförbarheten i icke-finansiell 
information från företag bör 
kommissionen inom tolv månader efter 
antagandet av direktivet 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

Detta kommer att minska den administrativa bördan för företagen och maximera direktivets 
positiva inverkan, genom att företagen tillhandahålls större säkerhet utan att detta blir ett 
direkt krav i lagstiftningen.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Medlemsstaterna ska se till att det 
finns tillräckliga och ändamålsenliga 
medel för att verkställa en fullständig, 
korrekt och trovärdig redovisning av icke-
finansiell information från företagen i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv. För att säkerställa ett mer 
verkningsfullt skydd bör de fysiska och 
juridiska personer som har ett berättigat 
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intresse av att bestämmelserna i detta 
direktiv följs få befogenhet att delta i 
eventuella rättsliga förfaranden.

Or. en

Motivering

Alla de mål som förslaget är avsett att uppnå undergrävs av företagens bristande efterlevnad. 
För att bekämpa detta måste det finnas en mekanism genom vilken de med berättigade 
intressen kan se till att reglerna följs. De exakta detaljerna i en sådan mekanism behandlas 
bäst på medlemsstatsnivå. Användbara exempel på detta kan återfinnas i EU:s 
konsumentlagstiftning och lagstiftning mot diskriminering.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en 
rättvisande översikt över utvecklingen och
resultatet av bolagets verksamhet och dess 
ställning, tillsammans med en beskrivning 
av de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som det står inför.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en 
rättvisande översikt över utvecklingen och 
resultatet av bolagets verksamhet och dess 
ställning, tillsammans med en beskrivning 
av de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som det står inför, som 
ett tecken på tillbörlig aktsamhet.

Or. en

Motivering

Tillbörlig aktsamhet tillhör kärnan i de större internationella ramverken, som OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. Det omfattar att företagen aktivt identifierar, förebygger och minskar 
de risker och konsekvenser som de medför för samhället.

Ändringsförslag 8

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

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:

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
omfatta en integrerad 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, med hänsyn 
till företagens fullständiga värdekedja,
bland annat följande:

Or. en

Motivering

Hästköttsskandalen och fabrikskollapsen i Bangladesh har gjort det uppenbart att 
leveranskedjor utgör en betydande risk för företag, samhällen och kunder. Denna fråga 
återspeglas redan i gemenskapens regelverk på ad hoc-basis, och Europaparlamentet har 
erkänt betydelsen av leverantörskedjan i sitt betänkande 2010/2205(INI). Användningen av 
ordet integrerad signalerar en vilja att ha en redovisning som är samordnad och integrerad 
och inte består av ytterligare separata rapporter.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor.

i) En beskrivning av den politik, inbegripet 
medellångsiktiga och långsiktiga mål, 
som företaget bedriver i dessa frågor.

Or. en

Motivering

Företagen måste uppge vilka mål de har på dessa områden, så att de berörda parterna kan 
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bedöma de redovisade resultaten.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – 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 och affärsförbindelser, och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Or. en

Motivering

Så som erkänns i de större internationella ramverken, som OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, 
kan risker för negativa konsekvenser uppstå i samband med företagens direkta verksamhet 
eller vara kopplade till företagens verksamhet, produkter eller tjänster genom en 
affärsförbindelse. Därför måste riskerna under företagets hela värdekedja beaktas.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

I kommissionens färdplan för resurseffektivitet från 2011 föreslogs dessa fyra huvudsakliga 
resursindikatorer som komplement till den provisoriska huvudindikatorn inhemsk 
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materialförbrukning. Europaparlamentet stödde antagandet av dem med en överväldigande 
majoritet, och kommissionen har föreslagit dem i sitt samråd om mätning av 
resursanvändning. Inom plattformen för ett resurseffektivt Europa efterlystes en användning 
av dessa indikatorer för att sända en tydlig signal till alla ekonomiska aktörer. Detta förslag 
tillhandahåller ramarna för detta.

Ändringsförslag 12

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, 
och ska i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av1.

__________________
1Såsom FN:s Global Compact-initiativ, de 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter som genomför FN:s 
ram ”Protect, Respect and Remedy”, 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, ISO 26000, ILO:s 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken samt det globala 
redovisningsinitiativet (GRI).

Or. en

Ändringsförslag 13

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 

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

ställning, liksom människorättsliga, 
sociala och miljörelaterade konsekvenser,
ska analysen innefatta både de finansiella 
och icke-finansiella nyckeltal som är 
relevanta för den aktuella verksamheten.

Or. en

Motivering

Avsikten med reformen, nämligen att garantera bättre insyn i och förståelse av företagets 
icke-finansiella resultat och konsekvenser, bör återspeglas också när det gäller kriterierna för 
användning av nyckeltal.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska inom tolv månader 
efter antagandet av direktivet 
tillhandahålla sektorsspecifika riktlinjer 
och vägledning om metodiken 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

Detta kommer att göra den icke-finansiella informationen från företagen mer relevant, 
konsekvent och jämförbar, och på så sätt optimera företagens hållbarhet och de berörda 
parternas möjlighet att ställa företag till svars.

Ändringsförslag 15

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

1. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
tillräckliga och ändamålsenliga medel för 
att övervaka och verkställa en fullständig, 
korrekt och trovärdig redovisning av icke-
finansiell information från företagen i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.
2. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden för 
att se till att skyldigheterna enligt detta 
direktiv fullgörs är 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

Motivering

Alla de mål som förslaget är avsett att uppnå undergrävs av företagens bristande efterlevnad. 
För att bekämpa detta måste det finnas en mekanism genom vilken de med berättigade 
intressen kan se till att reglerna följs. De exakta detaljerna i en sådan mekanism behandlas 
bäst på medlemsstatsnivå. Användbara exempel på detta kan återfinnas i EU:s 
konsumentlagstiftning och lagstiftning mot diskriminering.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 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 

g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för 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 
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har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.”

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

Or. en

Motivering

Detta bör återspegla rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
Funktionsnedsättning är också en av de grunder för diskriminering som tas upp i EU:s 
lagstiftning mot diskriminering och erkänns också som sådan i artikel 10 i EU-fördraget.


