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Ændringsforslag 24
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Hvad angår foranstaltninger med 
hensyn til kønsdiversitet på 
bestyrelsesplan berører dette direktiv ikke 
forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets kapitalkravsdirektiv (2013/36/EU) 
og direktivet om en mere ligelig 
kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede 
selskaber og tilhørende foranstaltninger 
(XXXX/XX/EU).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv bør være i overensstemmelse med det fjerde kapitalskravsdirektiv og det 
kommende direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i 
børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger.

Ændringsforslag 25
Jutta Steinruck

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 

(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 miljø-, social-, 
kønsligestillings-, integrations- og 
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spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater og risici på disse 
områder.

beskæftigelsesspørgsmål - herunder 
tilstedeværelsen af social dialog, 
organisationsfrihed, overholdelse af 
overenskomsterne og beskyttelse af 
fagforeningsmæssige 
arbejdstagerrettigheder - samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater, alvorlige 
hændelser, som indtraf under 
rapporteringsperioden, og risici på disse 
områder.

Or. de

Ændringsforslag 26
Jutta Steinruck

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. 
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 

(7) Selskabet kan fremlægge af disse 
oplysninger på grundlag af
retningslinjerne fra Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder samt Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.
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Initiative.
(OECD's retningslinjer har et mere 
vidtrækkende referencegrundlag end andre 
referencerammers retningslinjer. Hvis man 
accepterer alle de nævnte referencekilder 
som orienteringspunkter, ødelægger man 
sammenligneligheden for de forskellige 
virksomheders CSR-politikker.)

Or. de

Ændringsforslag 27
Malcolm Harbour

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. 
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.

(7) Selskabet kan fremlægge af disse 
oplysninger på grundlag af nationale 
rammer, EU-baserede rammer, f.eks. 
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. Endvidere bør Kommissionen 
opstille ikke-bindende retningslinjer for at 
præcisere, hvilke af førnævnte modeller 
der er mest velegnede til bestemte typer 
informationer i ikke-finansielle 
indberetninger. Derved ville man sikre, at 
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selskaber, der er omfattet af dette direktiv, 
anvender disse modeller på konsistent vis
på tværs af det indre marked. Sådanne 
kommissionsretningslinjer ville endvidere 
gøre det lettere at drage sammenligninger 
mellem selskaber, jf. betragtning 6.

Or. en

Begrundelse

De forskellige rammer, Kommissionen refererer til som modeller, man bør følge, kan forvirre 
virksomhederne. Ved at opstille ikke-bindende retningslinjer ville Kommissionen medvirke til 
at præcisere, hvad den anser for at være de mest velegnede rammer for den type 
informationer i ikke-finansielle indberetninger. Endvidere vil det, hvis Kommissionen udvikler 
disse retningslinjer, blive lettere at drage sammenligninger mellem selskaber på tværs af det 
indre marked.

Ændringsforslag 28
Sirpa Pietikäinen

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. 
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 

(7) Ved fremlæggelsen af disse ikke-
finansielle oplysninger bør selskaberne 
som minimum rette sig efter de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører De 
forenede Nationers ramme for beskyttelse, 
overholdelse og afhjælpning og
Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udviklings (OECD) retningslinjer for 
multinationale virksomheder. Selskaberne 
kan desuden benytte nationale, EU-
baserede eller internationalt baserede 
rammer som grundlag, og de bør i givet 
fald gøre rede for, hvilke rammer de har 
benyttet som grundlag.
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Initiative.

Eftersom det store antal forskelligartede 
rammer for indrapportering undergraver 
sammenligneligheden for de ikke-
finansielle oplysninger, samtidig med at 
disse rammer kan koste selskaberne, især 
SMV'erne, forøgede omkostninger for at 
overholde reglerne, vil det være til gavn 
for Unionen at lovgive med et sæt klare 
kriterier for ikke-finansielle 
indberetninger. Sådanne fælles EU-
rammer for indrapporteringen vil sikre en 
konsistent anvendelse heraf på tværs af 
det indre marked og lige vilkår for de 
erhvervsdrivende. Kommissionen bør 
udvikle disse kriterier, herunder egnede 
nøgleresultatindikatorer, på grundlag af 
foreliggende internationale rammer, jf. 
første underafsnit, og den bør fremsætte 
lovforslag med henblik herpå senest med 
udgangen af 2018. I forbindelse med 
denne lovgivning bør Kommissionen 
foreslå, at disse kriterier bliver 
obligatoriske.

Or. en

Ændringsforslag 29
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8)  I stykke 47 i De Forenede Nationers 
sluterklæring fra Rio+20-konferencen "The 
future we want"[13] anerkendes 
betydningen af selskabers rapportering om 
bæredygtighed og selskaberne opfordres 
til, hvor det er relevant, at overveje 
integration af bæredygtige oplysninger i 
deres rapporteringscyklus. Industrien, de 
involverede regeringer og de relevante 
interesseparter opfordres med støtte fra De 

(8) I stykke 47 i De Forenede Nationers 
sluterklæring fra Rio+20-konferencen "The 
future we want"[13] anerkendes 
betydningen af selskabers rapportering om 
bæredygtighed og selskaberne opfordres 
til, hvor det er relevant, at overveje 
integration af bæredygtige oplysninger i 
deres rapporteringscyklus. Industrien, de 
involverede regeringer og de relevante 
interesseparter opfordres med støtte fra De 
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Forenede Nationer desuden til, hvor det er 
relevant, at udvikle modeller for bedste 
praksis og fremme foranstaltninger for 
integration af finansielle og ikke-
finansielle oplysninger under hensyntagen 
til de erfaringer, der er indhøstet inden for 
allerede eksisterende rammer.

Forenede Nationer desuden til, hvor det er 
relevant, at udvikle modeller for bedste 
praksis og fremme foranstaltninger for 
integration af finansielle og ikke-
finansielle oplysninger under hensyntagen 
til de erfaringer, der er indhøstet inden for 
allerede eksisterende rammer. Derfor bør 
det i dette direktiv kræves af EU's 
selskaber, at de offentliggør deres ikke-
finansielle redegørelse som en del af deres 
finansielle redegørelse.

__________________ __________________
13 De Forenede Nationer: "The Future We 
Want", slutdokument fra FN's konference 
om bæredygtig udvikling RIO+20, 
A/CONF.216/L.1

13 De Forenede Nationer: "The Future We 
Want", slutdokument fra FN's konference 
om bæredygtig udvikling RIO+20, 
A/CONF.216/L.1

Or. en

Ændringsforslag 30
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Forsyningskæden er en central del af 
værdiskabelsen for flertallet af selskaber,
men også af de potentielle risici, selskabet 
eller virksomheden kan udgøre, ikke blot 
for selskabet eller virksomheden selv, men 
for samfundet i bredere forstand. Det bør 
derfor sikres, hvor det er muligt, at 
oplysningerne i den ikke-finansielle 
redegørelse indeholder data fra hele 
forsyningskæden.

Or. en

Ændringsforslag 31
Jutta Steinruck



AM\1005512DA.doc 9/40 PE521.487v01-00

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 500 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 250 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

Or. de

Ændringsforslag 32
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning. SMV'er bør 
være undtaget fra yderligere krav, og 
kravet om at offentliggøre ikke-finansielle 
redegørelser som en del af årsberetningen 
bør kun finde anvendelse på selskaber med 
mere end 500 ansatte i gennemsnit og med 
en samlet balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

(11) Omfanget af disse ikke-finansielle 
indberetningskrav bør defineres ud fra 
selskabets gennemsnitlige antal ansatte, 
samlede aktiver og omsætning, og det bør 
kun omfatte børsnoterede selskaber. 
SMV'er bør være undtaget fra yderligere 
krav, og kravet om at offentliggøre ikke-
finansielle redegørelser som en del af 
årsberetningen bør kun finde anvendelse på
børsnoterede selskaber med mere end 500 
ansatte i gennemsnit og med en samlet 
balance på 20 mio. EUR eller en 
nettoomsætning på 40 mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette direktivforslag er at sikre, at meget store virksomheder yder en vidtstrakt 
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gennemsigtighed til aktionærer, borgere og skatteydere. Faktisk er disses aktiviteter, inklusive 
størrelsesordenen af deres aktiviteter, af en sådan art, at der er en offentlig interesse i en 
bredere gennemsigtighed, som dækker mere end blot finansielle oplysninger. Men hvis man 
vil undgå at pålægge tilsynsmyndighederne urimeligt store omkostninger, bør det 
obligatoriske krav kun gælde for store og børsnoterede selskaber for ikke at overskride 
rimelighedens grænser.

Ændringsforslag 33
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det Europæiske Råd opfordrede på 
sit møde den 22. maj 2013 til obligatorisk 
indførelse af landeopdelt rapportering for 
alle store selskaber og grupper som led i 
revisionen af direktiv 2013/34/EU. For at 
sikre større gennemsigtighed i forbindelse 
med betalinger foretaget til myndigheder 
bør store virksomheder og virksomheder 
af interesse for offentligheden derfor give 
oplysning om væsentlige betalinger 
foretaget til myndigheder i de lande, hvor 
de opererer. Hvor det er muligt, bør 
sådanne oplysninger offentliggøres som 
bilag til årsregnskaberne eller til de
konsoliderede regnskaber for den 
relevante virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 34
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som fastsat i artikel 51a, litra e), i 
direktiv 78/660/EØF bør den lovpligtige 

(14) Som fastsat i artikel 51a, litra e), i 
direktiv 78/660/EØF bør den lovpligtige 
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revisionspåtegning desuden indeholde en 
udtalelse om, hvorvidt årsberetningen, 
herunder de ikke-finansielle oplysninger, 
er eller ikke er i overensstemmelse med 
årsregnskabet for samme regnskabsår.

revisionspåtegning desuden indeholde en 
udtalelse i form af en erklæring om de 
ikke-finansielle oplysninger i 
årsberetningen, samt hvorvidt disse er i 
overensstemmelse med årsregnskabet for 
samme regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 35
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår
køn og andre aspekter såsom alder, 
geografisk diversitet, handicappede,
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund bør kun finde anvendelse på 
store børsnoterede selskaber. Små og 
mellemstore virksomheder, som kan være 
fritaget fra visse regnskabskrav i artikel 27 
i direktiv 78/660/EØF, bør ikke være 
omfattet af dette krav. Offentliggørelse af 
mangfoldighedspolitikken bør være en del 
af redegørelsen for virksomhedsledelse i 
henhold til artikel 46a i direktiv 
78/660/EØF. Selskaber, som ikke har en 
mangfoldighedspolitik, bør ikke være 
forpligtet til at iværksætte en sådan, men 
de bør klart redegør for, hvorfor det 
forholder sig således.

Or. en

Ændringsforslag 36
Jutta Steinruck
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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 og den samlede 
forsyningskædes forretningsmæssige 
udvikling og resultat samt for dets stilling 
tillige med en beskrivelse af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
det står over for. Risici omfatter i denne 
forbindelse finansielle usikkerheder samt 
tilsidesættelse af sociale og økologiske
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 37
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Redegørelsen skal være en afbalanceret og 
omfattende analyse af selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af dets stilling i overensstemmelse 
med selskabets størrelse og kompleksitet.

Redegørelsen skal være en afbalanceret og 
omfattende analyse af selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af dets stilling i overensstemmelse 
med selskabets størrelse og kompleksitet.
Samarbejdsudvalg og bestyrelse inddrages 
i udarbejdelsen af redegørelsen.
Virksomhedernes rapport gennemgås af 
en uafhængig part. Medlemsstaterne 
indfører sanktioner for tilsidesættelse af 
pligten til offentliggørelse.

Or. de
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Ændringsforslag 38
Jürgen Creutzmann

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

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, hvor det er relevant,
medtage en ikke-finansiel redegørelse med 
oplysninger, der især vedrører
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Begrundelse

Den ikke-finansielle indberetning har forskellig relevans i de forskellige industrisektorer.
Mens den kan være yderst relevant for nogle selskaber, og der kan have udviklet sig et 
markedspres i denne henseende, er den måske ikke relevant for andre. Derfor bør det være 
overladt til selskaberne at afgøre, om denne indberetning giver mening, sådan som den er 
beskrevet i den aktuelle version af indberetningskravene.

Ændringsforslag 39
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et selskab, hvis gennemsnitlige antal Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
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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:

ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger
250, 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 indeholder 
oplysninger om indvirkningen på 
samfundet af virksomhedernes aktiviteter, 
i hvert fald hvad angår miljø-, social-, 
kønsligestillings-, integrations- og 
beskæftigelsesspørgsmål - herunder 
tilstedeværelsen af social dialog, 
organisationsfrihed, overholdelse af 
overenskomsterne og beskyttelse af 
fagforeningsmæssige 
arbejdstagerrettigheder - samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. de

Ændringsforslag 40
Malcolm Harbour

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

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 

Et børsnoteret 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 
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korruption og bestikkelse, herunder: korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette direktivforslag er at sikre, at meget store virksomheder sikrer en 
vidtstrakt gennemsigtighed til aktionærer, borgere og skatteydere. Faktisk er disses 
aktiviteter, inklusive størrelsesordenen af deres aktiviteter, af en sådan art, at der er en 
offentlig interesse i en bredere gennemsigtighed, som dækker mere end blot finansielle 
oplysninger. Men hvis man vil undgå at pålægge tilsynsmyndighederne urimeligt store 
omkostninger, bør det obligatoriske krav kun gælde for store og børsnoterede selskaber for 
ikke at overskride rimelighedens grænser.

Ændringsforslag 41
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

de risici for selskabet og samfundet, som 
er forbundet med disse spørgsmål, og 
hvordan selskabet håndterer disse risici.
Risici for selskabet omfatter i denne 
forbindelse finansielle usikkerheder samt 
tilsidesættelse af sociale og økologiske 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 42
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.

udgår

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at følge en CSR-politik eller ej er overladt til selskaberne. I givet fald kan 
det konkluderes, at selskabet ikke anser en CSR-politik for at være relevant for dens 
erhvervsvirksomhed, og/eller at investorerne ikke udviser nogen væsentlig interesse for disse 
oplysninger. Det står ikke klart, hvorfor et selskab så skulle begrunde dette.

Ændringsforslag 43
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 44
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.

Hvis et selskab ikke forfølger politikker på 
et eller flere af disse områder, skal det 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor det 
ikke forfølger sådanne politikker.
Begrundelsen skal indeholde en 
risikovurdering af beslutningen om ikke 
at følge politikker på disse områder.
Selskabernes aktiviteters indvirkning på 
samfundet skal omfatte de virkninger, der 
forårsages af den rapporterende 
virksomhed, såvel som af andre selskaber, 
der er knyttet til det rapporterende selskab 
gennem forretningsforbindelser, såsom 
joint venture-initiativer og forsynings- og 
underleverandørkæderne.
Parlamentet og Rådet skal inden 
udgangen af 2015 vedtage og derefter 
regelmæssigt ajourføre retningslinjer for 
anvendelsen af foranstaltningerne i dette 
direktiv om de ikke-finansielle 
oplysninger. Disse retningslinjer bygger 
på de vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder, 
som gennemfører De forenede Nationers 
ramme for beskyttelse, overholdelse og 
afhjælpning og Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Disse retningslinjer skal 
indeholde nøgleresultatindikatorer i 
spørgsmål om, hvilke oplysninger der skal 
forelægges. De nøgleresultatindikatorer, 
som er udviklet for at måle virkningerne 
af selskabets aktivitet, skal mindst omfatte 
arealanvendelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner og 
materialeforbrug. Retningslinjerne skal 
indeholde generelle bestemmelser såvel 
som sektorbaserede bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Jutta Steinruck

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 fremlægger disse oplysninger på 
grundlag af Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder samt indikatorerne fra 
Global Reporting Initiative (GRI).

Or. de

Ændringsforslag 46
Malcolm Harbour

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 på.

Hvad angår disse rammer, skal 
Kommissionen senest 24 måneder efter 
offentliggørelsen af dette direktiv udstede 
ikke-bindende retningslinjer for bestemte 
rammers relevans for bestemte typer ikke-
finansielle indberetninger med henblik på 
at gøre det enklere at sammenligne ikke-
finansielle indberetninger på tværs af det 
indre marked.
Kommissionen skal udarbejde disse 
retningslinjer efter høringer af 
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medlemsstaterne, de nationale 
tilsynsmyndigheder, virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

De forskellige rammer, Kommissionen i den relevante betragtning refererer til som modeller, 
man bør følge, kan forvirre virksomhederne. Ved at opstille ikke-bindende retningslinjer ville 
Kommissionen medvirke til at præcisere, hvad den anser for at være de mest velegnede 
rammer for den type informationer i ikke-finansielle indberetninger. Endvidere vil det, hvis 
Kommissionen udvikler disse retningslinjer, blive lettere at drage sammenligninger mellem 
selskaber på tværs af det indre marked.

Ændringsforslag 47
Sirpa Pietikäinen

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.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
bør selskabet som minimum rette sig efter 
de vejledende principper om erhvervslivet 
og menneskerettigheder, som 
gennemfører De forenede Nationers 
ramme for beskyttelse, overholdelse og 
afhjælpning samt Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan desuden 
benytte nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer som grundlag, og 
det skal i givet fald gøre rede for, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2018 ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
[49 i det nye direktiv 2013/34] og 
ajourfører regelmæssigt kriterier for 
fælles EU-rammer for den ikke-
finansielle indberetning. Disse kriterier 
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skal bygge på eksisterende nationale, EU-
baserede eller internationale rammer og 
skal indeholde nøgleresultatindikatorer 
inden for de emner, om hvilke der skal 
gives oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 48
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beskæftigelsesrelevante oplysninger 
omfatter som minimum følgende 
indikatorer

Or. de

Ændringsforslag 49
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal personer, som er beskæftiget i 
forbindelse med arbejdskontrakter

Or. de

Ændringsforslag 50
Jutta Steinruck
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 3 – afsnit i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

størrelsen af medarbejderfluktuationen

Or. de

Ændringsforslag 51
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

driftsresultaterne for fuldtids- og 
deltidsansættelser samt for midlertidige 
ansættelser

Or. de

Ændringsforslag 52
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 3 – afsnit i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fagforeningsmæssig organisationsgrad, 
herunder hvor stor en procentdel af 
arbejdstagerne der er dækket ind af 
kollektive overenskomster

Or. de
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Ændringsforslag 53
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – afsnit 3 – afsnit i d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forholdet mellem mænds og kvinders 
grundløn

Or. de

Ændringsforslag 54
Jürgen Creutzmann

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, skal analysen indeholde 
finansielle og i givet fald ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 55
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra c
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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 dets indvirkning på 
samfundet og gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af revisionen, skal 
analysen indeholde både finansielle og 
ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, 
som er relevante for de specifikke 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 56
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Har et selskab udarbejdet en 
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, som 
dækker de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, litra b), er selskabet fritaget for 
kravet om udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsat at denne rapport er en del af 
årsberetningen."

"4. Har et selskab udarbejdet en 
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, som 
dækker de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, litra b), er selskabet fritaget for 
kravet om udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsat at denne rapport er en del af 
årsberetningen og offentliggøres sammen 
med denne, eller der refereres til den 
deri."

Or. en

Begrundelse

Uanset hvor vigtige de ikke-finansielle oplysninger er, bør selskaberne stadig frit kunne 
bestemme, hvor og hvordan de vil offentliggøre dem. Selskaber, som allerede nu offentliggør 
separate rapporter, bør kunne fortsætte hermed.
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Ændringsforslag 57
Jürgen Creutzmann

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede lovkrav om offentliggørelse af bestyrelsers sammensætning. Endvidere 
opstilles der i det fremsatte forslag præcise parametre, som synes at fastlægge en bestemt 
form for diversitetspolitik i stedet for blot at gøre offentliggørelsen obligatorisk.

Ændringsforslag 58
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"g) en beskrivelse af selskabets "g) en beskrivelse af selskabets 
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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."

mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår
køn og andre aspekter, såsom alder, 
geografisk diversitet, handicappede,
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

Ændringsforslag 59
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 18 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Landeopdelt rapportering

2a. I noterne til deres regnskaber skal 
store virksomheder og alle virksomheder 
af interesse for offentligheden 
offentliggøre følgende oplysninger på et 
konsolideret grundlag for regnskabsåret 
for hver medlemsstat og hvert tredjeland, 
hvori de er etableret:
a) navn eller navne, aktiviteternes art og 
geografisk beliggenhed
b) omsætning
c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter
d) køb og salg
e) resultat før skat
f) skat af resultatet
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g) modtagne offentlige tilskud.
(Dette bør stå før artikel 1 i dette direktiv)

Or. en

Ændringsforslag 60
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den konsoliderede årsberetning skal 
indeholde en pålidelig redegørelse for den 
forretningsmæssige udvikling og resultatet 
i de virksomheder som helhed, der indgår i 
konsolideringen og deres stilling, samt en 
beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som virksomhederne 
står over for.

Den konsoliderede årsberetning skal 
indeholde en pålidelig redegørelse for den 
forretningsmæssige udvikling og resultatet 
i de virksomheder som helhed, der indgår i 
konsolideringen, samt disses 
underleverandører, og deres stilling, samt 
en beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, som virksomhederne 
står over for. Risici omfatter i denne 
forbindelse finansielle usikkerheder samt 
tilsidesættelse af sociale og økologiske 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 61
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Redegørelsen skal på en afbalanceret måde 
analysere virksomhedernes 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af stillingen for de virksomheder som 

Redegørelsen skal på en afbalanceret måde 
analysere virksomhedernes 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af stillingen for de virksomheder som 
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helhed, der indgår i konsolideringen, i 
overensstemmelse med virksomhedens 
størrelse og kompleksitet.

helhed, der indgår i konsolideringen, i 
overensstemmelse med virksomhedens 
størrelse og kompleksitet.
Samarbejdsudvalg og bestyrelse inddrages 
i udarbejdelsen af redegørelsen. 
Virksomhedens rapport gennemgås af en 
uafhængig part. Medlemsstaterne 
indfører sanktioner for tilsidesættelse af 
pligten til offentliggørelse.

Or. de

Ændringsforslag 62
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen 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:

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen, hvor det er relevant,
medtage en ikke-finansiel redegørelse med 
oplysninger, der især vedrører
miljøspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. en

Begrundelse

Den ikke-finansielle indberetning har forskellig relevans i de forskellige industrisektorer.
Mens den kan være yderst relevant for nogle selskaber, og der kan have udviklet sig et 
markedspres i denne henseende, er den måske ikke relevant for andre. Derfor bør det være 
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overladt til selskaberne at afgøre, om denne indberetning giver mening, sådan som den er 
beskrevet i den aktuelle version af indberetningskravene.

Ændringsforslag 63
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen 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:

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 250 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der indeholder oplysninger om
indvirkningen på samfundet af 
virksomhedernes aktiviteter, i hvert fald 
hvad angår miljø-, social-, 
kønsligestillings-, integrations- og 
beskæftigelsesspørgsmål - herunder 
tilstedeværelsen af social dialog, 
organisationsfrihed, overholdelse af 
overenskomsterne og beskyttelse af 
fagforeningsmæssige 
arbejdstagerrettigheder - samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. de

Ændringsforslag 64
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
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Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen 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:

Børsnoterede modervirksomheder for 
virksomheder, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, hvis samlede antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
500 i gennemsnit, og hvis samlede balance 
på statustidspunktet overskrider 20 mio. 
EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen 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:

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette direktivforslag er at sikre, at meget store virksomheder sikrer en 
vidtstrakt gennemsigtighed til aktionærer, borgere og skatteydere. Faktisk er disses 
aktiviteter, inklusive størrelsesordenen af deres aktiviteter, af en sådan art, at der er en 
offentlig interesse i en bredere gennemsigtighed, som dækker mere end blot finansielle 
oplysninger. Men hvis man vil undgå at pålægge tilsynsmyndighederne urimeligt store 
omkostninger, bør det obligatoriske krav kun gælde for store og børsnoterede selskaber for 
ikke at overskride rimelighedens grænser.

Ændringsforslag 65
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 

Modervirksomheder for virksomheder, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, hvis 
samlede antal ansatte i løbet af 
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regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen 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:

regnskabsåret overstiger 500 i gennemsnit, 
og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overskrider 20 mio. EUR, 
eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 40 mio. EUR, skal i 
redegørelsen 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, idet hele 
virksomhedens forsyningskæde tages i 
betragtning, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 66
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 3 – afsnit iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

de risici for selskabet og samfundet, som 
er forbundet med disse spørgsmål, og 
hvordan selskabet håndterer disse risici.
Risici for selskabet omfatter i denne 
forbindelse finansielle usikkerheder samt 
tilsidesættelse af sociale og økologiske 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 67
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af 
disse områder, skal virksomheden
fremlægge en begrundelse for, hvorfor 
den ikke forfølger sådanne politikker.

udgår

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at følge en CSR-politik eller ej er overladt til selskaberne. I givet fald kan 
det konkluderes, at selskabet ikke anser en CSR-politik for at være relevant for dens 
erhvervsvirksomhed, og/eller at investorerne ikke udviser nogen væsentlig interesse for disse 
oplysninger. Det står ikke klart, hvorfor et selskab så skulle begrunde dette.

Ændringsforslag 68
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af 
disse områder, skal virksomheden 
fremlægge en begrundelse for, hvorfor 
den ikke forfølger sådanne politikker.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 69
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
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Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal virksomheden fremlægge en 
begrundelse for, hvorfor den ikke forfølger 
sådanne politikker.

Hvis virksomhederne, der indgår i det 
konsoliderede regnskab, som helhed ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal virksomheden fremlægge en 
begrundelse for, hvorfor den ikke forfølger 
sådanne politikker. Begrundelsen skal 
indeholde en risikovurdering af 
beslutningen om ikke at følge politikker 
på disse områder.
Selskabernes aktiviteters indflydelse på 
samfundet skal omfatte de virkninger, der 
forårsages af det selskabs aktiviteter, der 
indgår i det konsoliderede regnskab, såvel 
som af andre selskabers aktiviteter, der er 
knyttet til det rapporterende selskab
gennem forretningsforbindelser, såsom 
joint venture-initiativer og forsynings- og 
underleverandørkæderne.
Parlamentet og Rådet skal inden 
udgangen af 2015 vedtage og derefter 
regelmæssigt ajourføre retningslinjer for 
anvendelsen af foranstaltningerne i dette 
direktiv om de ikke-finansielle 
oplysninger. Disse retningslinjer bygger 
på de vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder, 
som gennemfører De forenede Nationers 
ramme for beskyttelse, overholdelse og 
afhjælpning og Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Disse retningslinjer skal 
indeholde nøgleresultatindikatorer i 
spørgsmål om, hvilke oplysninger der skal 
forelægges. De nøgleresultatindikatorer, 
som er udviklet for at måle virkningerne 
af selskabets aktivitet, skal mindst omfatte 
arealanvendelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner og 
materialeforbrug. Retningslinjerne skal 
indeholde generelle bestemmelser såvel 
som sektorbaserede bestemmelser.
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Or. en

Ændringsforslag 70
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger
kan den konsoliderede årsberetning være
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger er
den konsoliderede årsberetning udarbejdet 
på grundlag af Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder samt indikatorerne fra 
Global Reporting Initiative (GRI).

Or. de

Ændringsforslag 71
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Hvad angår disse rammer, skal 
Kommissionen senest 24 måneder efter 
offentliggørelsen af dette direktiv udstede 
ikke-bindende retningslinjer for bestemte 
rammers relevans for bestemte typer ikke-
finansielle indberetninger med henblik på 
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at gøre det enklere at sammenligne ikke-
finansielle indberetninger på tværs af det 
indre marked.
Kommissionen skal udarbejde disse 
retningslinjer efter høringer af 
medlemsstaterne, de nationale 
tilsynsmyndigheder, virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer.

Or. en

Begrundelse

De forskellige rammer, Kommissionen i den relevante betragtning refererer til som modeller, 
man bør følge, kan forvirre virksomhederne. Ved at opstille ikke-bindende retningslinjer ville 
Kommissionen medvirke til at præcisere, hvad den anser for at være de mest velegnede 
rammer for den type informationer i ikke-finansielle indberetninger. Endvidere vil det, hvis 
Kommissionen udvikler disse retningslinjer, blive lettere at drage sammenligninger mellem 
selskaber på tværs af det indre marked.

Ændringsforslag 72
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger 
kan den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af nationale, EU-
baserede eller internationale rammer, og 
det skal i givet fald præciseres, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Ved fremlæggelsen af disse oplysninger
skal selskabet som minimum rette sig efter 
de vejledende principper om erhvervslivet 
og menneskerettigheder, som 
gennemfører De forenede Nationers 
ramme for beskyttelse, overholdelse og 
afhjælpning samt Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan desuden 
benytte nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer som grundlag, og 
det skal i givet fald gøre rede for, hvilken 
ramme oplysningerne er baseret på.

Kommissionen vedtager senest den 31. 
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december 2018 ved hjælp af delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
[49 i det nye direktiv 2013/34] og 
ajourfører regelmæssigt kriterier for 
fælles EU-rammer for den ikke-
finansielle indberetning. Disse kriterier 
skal bygge på eksisterende nationale, EU-
baserede eller internationale rammer og 
skal indeholde nøgleresultatindikatorer 
inden for de emner, om hvilke der skal 
gives oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 73
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beskæftigelsesrelevante oplysninger 
omfatter som minimum følgende 
indikatorer:

Or. de

Ændringsforslag 74
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 – afsnit i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal personer, som er beskæftiget i 
forbindelse med arbejdskontrakter

Or. de
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Ændringsforslag 75
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 – afsnit i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

størrelsen af medarbejderfluktuationen

Or. de

Ændringsforslag 76
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 – afsnit i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

driftsresultaterne for fuldtids- og 
deltidsansættelser samt for midlertidige 
ansættelser

Or. de

Ændringsforslag 77
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 – afsnit i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fagforeningsmæssig organisationsgrad, 
herunder hvor stor en procentdel af 
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arbejdstagerne der er dækket ind af 
kollektive overenskomster

Or. de

Ændringsforslag 78
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 4 – afsnit i d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forholdet mellem mænds og kvinders 
grundløn

Or. de

Ændringsforslag 79
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 80
Cornelis de Jong
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af en sådan 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 selskabernes udvikling, 
resultat eller stilling samt deres 
indvirkning på samfundet og 
gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af revisionen, skal 
analysen indeholde både finansielle og 
ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, 
som er relevante for de specifikke 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 81
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har en modervirksomhed udarbejdet en 
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår for hele gruppen af 
konsoliderede virksomheder på grundlag af 
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer, som dækker de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, er 
modervirksomheden fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, tredje 
afsnit, forudsat at denne omfattende 
rapport er en del af den konsoliderede 
årsberetning.

Har en modervirksomhed udarbejdet en 
omfattende rapport vedrørende det samme 
regnskabsår for hele gruppen af 
konsoliderede virksomheder på grundlag af 
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer, som dækker de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, er 
modervirksomheden fritaget for kravet om 
udarbejdelse af en ikke-finansiel 
redegørelse i henhold til stk. 1, tredje 
afsnit, forudsat at denne omfattende 
rapport er en del af den konsoliderede 
årsberetning og offentliggøres sammen 
med denne, eller der refereres til den deri.
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Begrundelse

Uanset hvor vigtige de ikke-finansielle oplysninger er, bør selskaberne stadig frit kunne 
bestemme, hvor og hvordan de vil offentliggøre dem. Selskaber, som allerede nu offentliggør 
separate rapporter, bør kunne fortsætte hermed.

Ændringsforslag 82
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Ændringer i direktiv 2013/34/EU

Direktiv 2013/34/EU ændres således:
(1) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 41a
Landeopdelt offentliggørelse for alle 
sektorer
1. Medlemsstaterne pålægger de enkelte 
selskaber årligt og på et konsolideret 
grundlag for regnskabsåret at 
offentliggøre følgende oplysninger for 
hver medlemsstat og hvert tredjeland, 
hvori de er etableret:
a) navn eller navne, aktiviteternes art og 
geografisk beliggenhed
b) omsætning
c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter
d) resultat før skat
e) skat af resultatet
f) modtagne offentlige tilskud.
2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
revideres i overensstemmelse med direktiv 
2006/43/EF og offentliggøres, når det er 
muligt, som et bilag til årsregnskabet eller 
i givet fald til det konsoliderede 
årsregnskab for det berørte selskab.



PE521.487v01-00 40/40 AM\1005512DA.doc

DA

Or. en


