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Ändringsförslag 24
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) När det gäller åtgärder för 
jämställdhet på styrelsenivå har detta 
direktiv ingen påverkan på 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv (2013/36/EU) om kapitalkrav 
eller direktivet om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag 
och därmed sammanhängande åtgärder
(XXXX/XX/EU).

Or. en

Motivering

Direktivet ska överensstämma med CRD IV och det kommande direktivet om en jämnare 
könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed 
sammanhängande åtgärder.

Ändringsförslag 25
Jutta Steinruck

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 

(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, 
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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.

jämställdhets-, integrations- och 
sysselsättningsrelaterade frågor, även att 
det ska finnas en social dialog, 
föreningsrätt, bundenhet till ett 
kollektivavtal och skydd av fackligt 
organiserade arbetstagares rättigheter, 
samt respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning.
Denna redovisning bör innehålla en 
beskrivning av politik, resultat, nämnvärda 
händelser under rapporteringsperioden
och risker förenade med dessa frågor.

Or. de

Ändringsförslag 26
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på nationella 
ramar, EU-baserade ramar såsom 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), och 
internationella ramar såsom Förenta 
nationernas (FN) Global 
Compact-initiativ, de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter Implementing the UN 
”Protect, Respect and Remedy” 
Framework, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och
Internationella arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

(Referensramen för OECD:s riktlinjer 
sträcker sig längre än principerna för 
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andra ramar. Låter man alla nämnda 
referenskällor tjäna som 
orienteringspunkter omintetgörs 
jämförbarheten mellan olika företags 
politik om socialt ansvar.)

Or. de

Ändringsförslag 27
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på nationella 
ramar, EU-baserade ramar såsom 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), och 
internationella ramar såsom Förenta 
nationernas (FN) Global Compact-initiativ, 
de vägledande principerna om näringsliv 
och mänskliga rättigheter Implementing 
the UN ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på nationella 
ramar, EU-baserade ramar såsom 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), och 
internationella ramar såsom Förenta 
nationernas (FN) Global Compact-initiativ, 
de vägledande principerna om näringsliv 
och mänskliga rättigheter Implementing 
the UN ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet. Kommissionen bör 
även utfärda icke-bindande riktlinjer för 
att klargöra vilken av modellerna ovan 
som är mest lämpad för specifika typer av 
icke-finansiell information. Därigenom 
ska företag som omfattas av direktivet 
använda dessa modeller konsekvent på 
hela den inre marknaden. Dessa 
kommissionsriktlinjer skulle även 
förenkla jämförelsen mellan olika företag 
i enlighet med skäl 6.
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Or. en

Motivering

De olika ramar som kommissionen hänvisar till som modeller att följa kan verka förvirrande 
för företagen. När kommissionen utfärdar icke-bindande riktlinjer ska man bidra till att 
klargöra vad som anses vara de lämpliga ramarna utifrån typen av icke-finansiell 
information som ska redovisas. Om kommissionen utvecklar dessa riktlinjer blir det också 
enklare att jämföra företagen på hela inre marknaden.

Ändringsförslag 28
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på nationella 
ramar, EU-baserade ramar såsom 
gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), och 
internationella ramar såsom Förenta 
nationernas (FN) Global 
Compact-initiativ, de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter Implementing the UN ”Protect, 
Respect and Remedy” Framework,
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

(7) När företagen tillhandahåller denna
icke-finansiella information ska de som 
minst stödja sig på de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter Implementing the UN ”Protect, 
Respect and Remedy” Framework och
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Företagen får därutöver stödja sig 
på nationella ramar, EU-baserade eller
internationella ramar och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

Eftersom den rika floran av ramar för 
rapportering gör det svårare att jämföra 
icke-finansiell information samtidigt som 
olika ramar för rapportering kan medföra 
högre kostnader för företagens 
efterlevnad, särskilt SMF, vore det 
gynnsamt för EU att lagstifta om en tydlig 
uppsättning icke-finansiella kriterier. 
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Genom denna EU-ram för rapportering 
skulle de tillämpas konsekvent på hela 
den inre marknaden och de ekonomiska 
aktörerna skulle få lika spelregler. 
Kommissionen bör utveckla dessa 
kriterier, även lämpliga centrala 
resultatindikatorer, utifrån befintliga 
internationella ramar som det hänvisas 
till i det första understycket, och bör 
föreslå sådan lagstiftning senast till slutet 
av 2018. Med lagstiftningen bör 
kommissionen föreslå att dessa kriterier 
blir bindande.

Or. en

Ändringsförslag 29
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I punkt 47 i slutdeklarationen från FN:s 
konferens Rio+20 The Future We Want13

betonas vikten av att låta företagen 
redovisa information om hållbarhet och att 
uppmuntra dem att i tillämpliga fall 
överväga att integrera 
hållbarhetsinformation i sin 
redovisningscykel. Även industrin, 
intresserade regeringar och berörda parter 
uppmanas att med stöd av FN-systemet i 
tillämpliga fall utveckla modeller för bästa 
praxis och möjliggöra insatser för att 
integrera finansiell och icke-finansiell 
information, baserat på erfarenheter från 
redan befintliga ramar.

(8) I punkt 47 i slutdeklarationen från FN:s 
konferens Rio+20 The Future We Want13

betonas vikten av att låta företagen 
redovisa information om hållbarhet och att 
uppmuntra dem att i tillämpliga fall 
överväga att integrera 
hållbarhetsinformation i sin 
redovisningscykel. Även industrin, 
intresserade regeringar och berörda parter 
uppmanas att med stöd av FN-systemet i 
tillämpliga fall utveckla modeller för bästa 
praxis och möjliggöra insatser för att 
integrera finansiell och icke-finansiell 
information, baserat på erfarenheter från 
redan befintliga ramar.
Företagen i EU ska som en konsekvens 
enligt detta direktiv behöva publicera 
denna icke-finansiella redovisning som en 
del av deras förvaltningsberättelse.

__________________ __________________
13 Förenta nationerna, The Future We 13 Förenta nationerna, The Future We 
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Want, Outcome Document of the United 
Nations Conference on Sustainable 
Development RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Want, Outcome Document of the United 
Nations Conference on Sustainable 
Development RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Ändringsförslag 30
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Leverantörskedjan är en integrerad 
del av värdeskapandet för de flesta av 
företagen men även av de möjliga risker 
som företaget eller bolaget kan utsätta 
inte bara sig självt för utan även 
samhället i vidare mening. Därför måste 
man se till, där så är möjligt, att 
informationen i den icke-finansiella 
redovisningen innehåller uppgifter om 
hela leverantörskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 31
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning. Små och 
medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning. Små och 
medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
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företag som i genomsnitt har över
500 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro.

företag som i genomsnitt har över
250 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro.

Or. de

Ändringsförslag 32
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning. Små och 
medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
företag som i genomsnitt har över 
500 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro.

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
information bör definieras utifrån 
företagens genomsnittliga antal anställda, 
totala tillgångar och omsättning och 
begränsas till börsnoterade företag. Små 
och medelstora företag bör undantas från 
ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de
börsnoterade företag som i genomsnitt har 
över 500 anställda och som antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Utgångspunkten för detta förslag till direktiv är att se till att mycket stora företag skapar stor 
öppenhet och insyn för aktieägarna, medborgarna och skattebetalarna. Deras aktiviteter och 
omfattningen av desamma är av sådan natur att det finns ett allmänintresse av större 
öppenhet och insyn i mer än enbart finansiell information. Men för att undvika alltför stora 
kostnader för tillsynsmyndigheterna är det proportionerligt om skyldigheten endast gäller 
stora och börsnoterade företag.
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Ändringsförslag 33
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Vid Europeiska rådets möte den 
22 maj 2013 efterfrågades ett obligatoriskt 
införande av en landsspecifik redovisning 
för alla stora företag och koncerner som 
en del av omarbetningen av 
direktiv 2013/34/EU. För att öka 
öppenheten och insynen i betalningar till 
regeringar ska därför stora bolag och 
företag av allmänt intresse redovisa 
materiella betalningar som görs till 
regeringar i de länder där de är 
verksamma. Där så är möjligt ska denna 
information publiceras som en bilaga till 
årsredovisningen eller 
koncernredovisningen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I enlighet med artikel 51a e i 
direktiv 78/660/EEG bör den lagstadgade 
revisionsberättelsen även innehålla ett 
uttalande om förenligheten eller bristen på
förenlighet mellan förvaltningsberättelsen 
(inklusive icke-finansiell information i 
denna) och årsbokslutet för samma 
räkenskapsår.

(14) I enlighet med artikel 51a e i 
direktiv 78/660/EEG bör den lagstadgade 
revisionsberättelsen även innehålla ett 
uttalande i form av en redogörelse om den 
icke-finansiella informationen, och dess
förenlighet med årsbokslutet för samma 
räkenskapsår.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning samt utbildnings- och 
yrkesbakgrund bör endast gälla stora 
börsnoterade bolag. Små och medelstora 
företag som kan undantas från vissa 
redovisningsskyldigheter enligt artikel 27 i 
direktiv 78/660/EEG bör inte omfattas av 
denna skyldighet. Redovisningen av 
mångfaldspolitiken bör ingå i 
årsberättelsen om företagsstyrningen i 
enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller
kön och andra aspekter som ålder, 
geografisk spridning, funktionshinder
samt utbildnings- och yrkesbakgrund bör 
endast gälla stora börsnoterade bolag. Små 
och medelstora företag som kan undantas 
från vissa redovisningsskyldigheter enligt 
artikel 27 i direktiv 78/660/EEG bör inte 
omfattas av denna skyldighet.
Redovisningen av mångfaldspolitiken bör 
ingå i årsberättelsen om företagsstyrningen 
i enlighet med artikel 46a i 
direktiv 78/660/EEG. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

Or. en

Ändringsförslag 36
Jutta Steinruck

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 verksamheten och ställningen 
för bolaget i det aktuella företaget och i 
hela leveranskedjan, tillsammans med en 
beskrivning av de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som det står inför.
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Risker innebär i sammanhanget 
finansiella osäkerhetsfaktorer och även 
åsidosättande av sociala och miljömässiga 
normer.

Or. de

Ändringsförslag 37
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översikten ska vara en balanserad och 
fullständig analys av utvecklingen och 
resultatet av bolagets verksamhet och av 
dess ställning, varvid hänsyn ska tas till 
verksamhetens storlek och komplexitet.

Översikten ska vara en balanserad och 
fullständig analys av utvecklingen och 
resultatet av bolagets verksamhet och av 
dess ställning, varvid hänsyn ska tas till 
verksamhetens storlek och komplexitet.
Företagsråd och styrelser involveras i 
offentliggörandet. Företagets 
rapportering granskas av en utomstående 
part. Åsidosättande av redovisningskravet 
bestraffas av medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 38
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För företag som under räkenskapsåret i 
genomsnitt har över 500 anställda och som 
på balansdagen antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 

För företag som under räkenskapsåret i 
genomsnitt har över 500 anställda och som 
på balansdagen antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
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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:

eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro ska översikten även, där 
så är lämpligt, innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information, särskilt
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

Or. en

Motivering

Relevansen för redovisningen av icke-finansiell information varierar mellan olika 
branschsektorer. Medan det kan vara högst relevant för vissa företag och påtryckningar från 
marknaden har uppkommit i det avseendet kan det vara irrelevant för andra. Därför ska 
företagen själva få bestämma om sådan redovisning är meningsfull, såsom avsikten är i den 
aktuella versionen av redovisningskraven.

Ändringsförslag 39
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 för bekämpning 
av korruption och bestickning, bland annat 
följande:

För företag som under räkenskapsåret i 
genomsnitt har över 250 anställda och som 
på balansdagen antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information om konsekvenserna av 
bolagets verksamhet för företaget och som 
minst om miljörelaterade, sociala och
sysselsättningsrelaterade frågor, även att 
det ska finnas en social dialog, 
föreningsrätt, bundenhet till ett 
kollektivavtal och skydd av fackligt 
organiserade arbetstagares rättigheter, 
samt för respekt för mänskliga rättigheter 
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samt bekämpning av korruption och 
bestickning, bland annat följande:

Or. de

Ändringsförslag 40
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 börsnoterade 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:

Or. en

Motivering

Utgångspunkten för detta förslag till direktiv är att se till att mycket stora företag skapar stor 
öppenhet och insyn för aktieägarna, medborgarna och skattebetalarna. Deras aktiviteter och 
omfattningen av desamma är av sådan natur att det finns ett allmänintresse av större 
öppenhet och insyn i mer än enbart finansiell information. Men för att undvika alltför stora 
kostnader för tillsynsmyndigheterna är det proportionerligt om skyldigheten endast gäller 
stora och börsnoterade företag.

Ändringsförslag 41
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Risker för bolaget och företaget
förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker. Risker 
innebär i sammanhanget finansiella 
osäkerhetsfaktorer och även 
åsidosättande av sociala och miljömässiga 
normer.

Or. de

Ändringsförslag 42
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna 
en förklaring till varför det inte har det.

utgår

Or. en

Motivering

Det är företagen själva som beslutar om man ska ha någon politik om socialt ansvar. I så fall 
kan slutsatsen dras att företaget inte anser att sådan politik inte är relevant för dess 
ekonomiska verksamhet och/eller att investerarna inte fäster större avseende vid denna 
information. Det är oklart varför ett företag då ska förklara detta.

Ändringsförslag 43
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna 
en förklaring till varför det inte har det.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 44
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna en 
förklaring till varför det inte har det.

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna en 
förklaring till varför det inte har det.
Förklaringen ska innehålla en 
riskbedömning av beslutet att inte ha 
någon politik i dessa frågor.
Effekterna på samhället av företagens 
verksamhet ska omfatta effekter av 
verksamheten i företaget som ingår i 
koncernen och av verksamheten i andra 
företag som har kopplingar till det 
redovisande företaget genom 
affärsförbindelser, t.ex. samriskinitiativ 
och leverantörs- och 
underleverantörskedjan.
Europaparlamentet och rådet ska i slutet 
av 2015 anta och regelbundet uppdatera 
riktlinjerna för tillämpningen av 
åtgärderna i detta direktiv när det gäller 
redovisningen av den icke-finansiella 
informationen. Dessa riktlinjer ska 
baseras på Förenta nationernas Global 
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Compact-initiativ, de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter ”Implementing the UN 
’Protect, Respect and Remedy’
Framework”, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Riktlinjerna ska 
även innehålla centrala 
resultatindikatorer (KPI) på de områden 
där information ska lämnas. KPI som har 
utvecklats för att mäta effekterna av 
företagets verksamhet i miljöhänseende 
ska som minst omfatta markanvändning, 
vattenanvändning, växthusgasutsläpp och 
materialanvändning. Dessa riktlinjer ska 
innehålla såväl allmänna bestämmelser 
som sektorbaserade bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 45
Jutta Steinruck

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 stöder det sig på OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag och 
koderna i det globala 
redovisningsinitiativet.

Or. de

Ändringsförslag 46
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3
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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 av.

När det gäller dessa ramar ska 
Europeiska kommissionen senast 
24 månader efter detta direktivs 
publicering utfärda icke-bindande 
riktlinjer om specifika ramars relevans för 
specifika typer av redovisning av 
icke-finansiell information i syfte att 
förenkla jämförelser av redovisning av 
icke-finansiell information på hela den 
inre marknaden.
Europeiska kommissionen ska utarbeta 
dessa riktlinjer efter samråd med 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter och organisationer i 
det civila samhället.

Or. en

Motivering

De olika ramar som kommissionen hänvisar till som modeller att följa kan verka förvirrande 
för företagen. När kommissionen utfärdar icke-bindande riktlinjer ska man bidra till att 
klargöra vad som anses vara de lämpliga ramarna utifrån typen av icke-finansiell 
information som ska redovisas. Om kommissionen utvecklar dessa riktlinjer blir det också 
enklare att jämföra företagen på hela inre marknaden.

Ändringsförslag 47
Sirpa Pietikäinen

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 När företaget tillhandahåller denna 
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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.

information ska det som minst stödja sig 
på de vägledande principerna om 
näringsliv och mänskliga rättigheter 
”Implementing the UN ’Protect, Respect 
and Remedy’ Framework” och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. 
Företaget får därutöver stödja sig på 
nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

Senast den 31 december 2018 ska 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel [49 i det nya 
direktivet 2013/34] och regelbundet 
uppdatera kriterier för en gemensam 
EU-ram för redovisning av icke-finansiell 
information. Dessa kriterier ska bygga på 
befintliga nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar och ska innehålla 
centrala resultatindikatorer på de 
områden där information ska lämnas.

Or. en

Ändringsförslag 48
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sysselsättningsrelevanta uppgifter ska då 
som minst innefatta följande koder

Or. de

Ändringsförslag 49
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3 – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) antalet sysselsatta personer inom ramen 
för arbetsavtal

Or. de

Ändringsförslag 50
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) omsättningshastigheten bland 
arbetstagarna

Or. de

Ändringsförslag 51
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) anställningsförmåner för heltids, 
deltids- och visstidsförordnanden.

Or. de
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Ändringsförslag 52
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ic) andelen fackligt organiserade, även 
den procentuella andelen arbetstagare 
som omfattas av kollektivavtal

Or. de

Ändringsförslag 53
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 3 – led id (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

id) grundlönen för män i förhållande till 
grundlönen för kvinnor

Or. de

Ändringsförslag 54
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I den utsträckning som behövs för att 
förstå bolagets utveckling, resultat eller 
ställning ska analysen innefatta både de 

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

finansiella och, där så är lämpligt,
icke-finansiella centrala resultatindikatorer 
som är relevanta för den aktuella 
verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 55
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) I den utsträckning som behövs för att 
förstå bolagets utveckling, resultat eller 
ställning och effekter på samhället, miljön 
och mänskliga rättigheter och, för att 
översynen ska ge insyn och vara 
jämförbar, ska analysen innefatta både de 
finansiella och icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer (KPI) som är relevanta 
för den aktuella verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 56
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om ett företag utarbetar en fullständig 
redovisning för samma räkenskapsår 
baserad på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar och denna 
redovisning innehåller den information 

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

som anges i punkt 1 b, ska företaget 
undantas från kravet att utarbeta den 
redovisning av icke-finansiell information 
som anges i punkt 1 b, förutsatt att denna 
redovisning är en del av 
förvaltningsberättelsen, publicerad 
tillsammans med den eller med en 
hänvisning till den.”

Or. en

Motivering

Trots betydelsen av icke-finansiell information ska företagen ha friheten att bestämma hur 
och var de vill publicera den. Företag som redan publicerar separata rapporter bör kunna 
fortsätta göra det.

Ändringsförslag 57
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 
gäller aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolitikens 
mål, hur den har genomförts och dess 
resultat under redovisningsperioden. Om 
företaget inte har någon sådan politik, ska 
redovisningen innehålla en klar 
motivering av detta.”

utgår

Or. en

Motivering

Det finns redan lagkrav om att information om styrelsesammansättning ska lämnas. I den 
föreslagna ståndpunkten anges även exakta parametrar som förefaller ge en särskild form av 
mångfald i stället för att göra själva publiceringen obligatorisk.
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Ändringsförslag 58
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, utbildnings- och yrkesbakgrund 
samt mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under
redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.”

”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller
kön och andra aspekter som ålder, 
geografisk spridning, funktionshinder,
utbildnings- och yrkesbakgrund samt 
mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.”

Or. en

Ändringsförslag 59
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 18 – punkt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Landsspecifik rapportering

2a. I kommentarerna till redovisningarna 
ska stora företag och företag av allmänt 
intresse lämna, och för varje medlemsstat 
och tredjeland där den har ett driftställe 
specificera, följande konsoliderade 
information för budgetåret:
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a) Verksamhetens namn och natur och 
geografiska läge.
b) Omsättning.
c) Antal anställda som heltidsekvivalent.
d) Försäljning och inköp.
e) Vinst eller förlust före skatt.
f) Skatt på vinst eller förlust.
g) Mottagna offentliga stöd.
(Detta ska in före artikel 1 i detta direktiv.)

Or. en

Ändringsförslag 60
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den sammanställda förvaltningsberättelsen 
ska innehålla en rättvisande översikt över 
verksamhetens utveckling och resultat och 
över ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, tillsammans 
med en beskrivning av de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företagen står 
inför.

Den sammanställda förvaltningsberättelsen 
ska innehålla en rättvisande översikt över 
verksamhetens utveckling och resultat och 
över ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, och deras 
underleverantörer, tillsammans med en 
beskrivning av de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företagen står inför.
Risker innebär i sammanhanget 
finansiella osäkerhetsfaktorer och även 
åsidosättande av sociala och miljömässiga 
normer.

Or. de

Ändringsförslag 61
Jutta Steinruck
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Översikten ska vara en balanserad analys 
av verksamhetens utveckling och resultat 
och av ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, varvid 
hänsyn ska tas till verksamhetens storlek 
och komplexitet.

Översikten ska vara en balanserad analys 
av verksamhetens utveckling och resultat 
och av ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, varvid 
hänsyn ska tas till verksamhetens storlek 
och komplexitet. Företagsråd och styrelser 
involveras i offentliggörandet. Företagets 
rapportering granskas av en utomstående 
part. Åsidosättande av redovisningskravet 
bestraffas av medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 62
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information som minst
innehåller information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska, där så är 
lämpligt, översikten även innehålla en 
redovisning av icke-finansiell information 
som särskilt innehåller information om 
miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
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följande:

Or. en

Motivering

Relevansen för redovisningen av icke-finansiell information varierar mellan olika 
branschsektorer. Medan det kan vara högst relevant för vissa företag och påtryckningar från 
marknaden har uppkommit i det avseendet kan det vara irrelevant för andra. Därför ska 
företagen själva få bestämma om sådan redovisning är meningsfull, såsom avsikten är i den 
aktuella versionen av redovisningskraven.

Ändringsförslag 63
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information som minst
innehåller information om 
miljörelaterade, sociala och
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
250 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information om 
konsekvenserna av bolagets verksamhet 
för företaget och som minst om 
miljörelaterade, sociala och
sysselsättningsrelaterade frågor, även att 
det ska finnas en social dialog, 
föreningsrätt, bundenhet till ett 
kollektivavtal och skydd av fackligt 
organiserade arbetstagares rättigheter, 
samt för respekt för mänskliga rättigheter 
samt bekämpning av korruption och 
bestickning, bland annat följande:

Or. de
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Ändringsförslag 64
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information som minst 
innehåller information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

För börsnoterade moderföretag till företag 
som ska omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information som minst 
innehåller information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. en

Motivering

Utgångspunkten för detta förslag till direktiv är att se till att mycket stora företag skapar stor 
öppenhet och insyn för aktieägarna, medborgarna och skattebetalarna. Deras aktiviteter och 
omfattningen av desamma är av sådan natur att det finns ett allmänintresse av större 
öppenhet och insyn i mer än enbart finansiell information. Men för att undvika alltför stora 
kostnader för tillsynsmyndigheterna är det proportionerligt om skyldigheten endast gäller 
stora och börsnoterade företag.

Ändringsförslag 65
Sirpa Pietikäinen

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

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information som minst 
innehåller information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information som minst 
innehåller information om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning,
med hänsyn till företagets hela 
leveranskedja, bland annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 66
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Risker för bolaget och företaget
förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker. Risker 
innebär i sammanhanget finansiella 
osäkerhetsfaktorer och även 
åsidosättande av sociala och miljömässiga 
normer.

Or. de

Ändringsförslag 67
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

utgår

Or. en

Motivering

Det är företagen själva som beslutar om man ska ha någon politik om socialt ansvar. I så fall 
kan slutsatsen dras att företaget inte anser att sådan politik inte är relevant för dess 
ekonomiska verksamhet och/eller att investerarna inte fäster större avseende vid denna 
information. Det är oklart varför ett företag då ska förklara detta.

Ändringsförslag 68
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 69
Cornelis de Jong

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företaget
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företagen 
som helhet lämna en förklaring till varför 
det inte har det. Förklaringen ska 
innehålla en riskbedömning av beslutet 
att inte ha någon politik i dessa frågor.
Effekterna på samhället av företagens 
verksamhet ska omfatta effekter av 
verksamheten i företaget som ingår i 
koncernen och av verksamheten i andra 
företag som har kopplingar till det 
redovisande företaget genom 
affärsförbindelser, t.ex. samriskinitiativ 
och leverantörs- och 
underleverantörskedjan.
Europaparlamentet och rådet ska i slutet 
av 2015 anta och regelbundet uppdatera 
riktlinjerna för tillämpningen av 
åtgärderna i detta direktiv när det gäller 
redovisningen av den icke-finansiella 
informationen. Dessa riktlinjer ska 
baseras på 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. Riktlinjerna ska 
även innehålla centrala 
resultatindikatorer (KPI) på de områden 
där information ska lämnas. KPI som har 
utvecklats för att mäta effekterna av 
företagets verksamhet i miljöhänseende 
ska som minst omfatta markanvändning, 
vattenanvändning, växthusgasutsläpp och 
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materialanvändning. Dessa riktlinjer ska 
innehålla såväl allmänna bestämmelser 
som sektorsbaserade bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 70
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, 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 i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, ska det stödja sig 
på OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och koderna i det globala 
redovisningsinitiativet.

Or. de

Ändringsförslag 71
Malcolm Harbour

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, 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 i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, 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 det gäller dessa ramar ska 
Europeiska kommissionen senast 
24 månader efter detta direktivs 
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offentliggörande utfärda icke-bindande 
riktlinjer om specifika ramars relevans för 
specifika typer av redovisning av 
icke-finansiell information i syfte att 
förenkla jämförelser av redovisning av 
icke-finansiell information på hela den 
inre marknaden.
Europeiska kommissionen ska utarbeta 
dessa riktlinjer efter samråd med 
medlemsstaterna, nationella 
tillsynsmyndigheter och organisationer i 
det civila samhället.

Or. en

Motivering

De olika ramar som kommissionen hänvisar till i respektive skäl som modeller att följa kan 
verka förvirrande för företagen. När kommissionen utfärdar icke-bindande riktlinjer ska man 
bidra till att klargöra vad som anses vara de lämpliga ramarna utifrån typen av 
icke-finansiell information som ska redovisas. Om kommissionen utvecklar dessa riktlinjer 
blir det också enklare att jämföra företagen på hela inre marknaden.

Ändringsförslag 72
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, 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 ska det som minst stödja sig
på de vägledande principerna om 
näringsliv och mänskliga rättigheter 
”Implementing the UN ’Protect, Respect 
and Remedy’ Framework” och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag. 
Företaget får därutöver stödja sig på 
nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

Senast den 31 december 2018 ska 
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kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel [49 i det nya 
direktivet 2013/34] och regelbundet 
uppdatera kriterier för en gemensam 
EU-ram för redovisning av icke-finansiell 
information. Dessa kriterier ska bygga på 
befintliga nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar och ska innehålla 
centrala resultatindikatorer på de 
områden där information ska lämnas.

Or. en

Ändringsförslag 73
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sysselsättningsrelevanta uppgifter ska då 
som minst innefatta följande koder

Or. de

Ändringsförslag 74
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) antalet sysselsatta personer inom ramen 
för arbetsavtal

Or. de
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Ändringsförslag 75
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) omsättningshastigheten bland 
arbetstagarna

Or. de

Ändringsförslag 76
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) anställningsförmåner för heltids, 
deltids- och visstidsförordnanden

Or. de

Ändringsförslag 77
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ic) andelen fackligt organiserade, även 
den procentuella andelen arbetstagare 
som omfattas av kollektivavtal
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Or. de

Ändringsförslag 78
Jutta Steinruck

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

id) grundlönen för män i förhållande till 
grundlönen för kvinnor

Or. de

Ändringsförslag 79
Jürgen Creutzmann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Trots betydelsen av icke-finansiell information ska företagen ha friheten att bestämma hur 
och var de vill publicera den. Företag som redan publicerar separata rapporter bör kunna 
fortsätta göra det.
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Ändringsförslag 82
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Ändringsförslag till direktiv 2013/34/EU

Direktiv 2013/34/EU ska ändras på 
följande sätt:
(1) Följande artikel ska infogas:
”Artikel 41a
Landsspecifik redovisning för alla 
sektorer
1. Medlemsstaterna ska begära att varje 
företag årligen lämnar, och för varje 
medlemsstat och tredjeland där den har 
ett driftställe, följande konsoliderade 
information för budgetåret:
a) Verksamhetens namn och natur och 
geografiska läge.
b) Omsättning.
c) Antal anställda som heltidsekvivalent.
d) Försäljning och inköp.
e) Vinst eller förlust före skatt.
f) Skatt på vinst eller förlust.
2. Den information som avses i punkt 1
ska revideras i enlighet med 
direktiv 2006/43/EG och ska, där så är 
möjligt, publiceras som en bilaga till 
årsredovisningen eller, i förekommande 
fall, till koncernredovisningen för det 
berörda företaget.”

Or. en


