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KORTFATTAD MOTIVERING

Redovisningsdirektiven1 (nedan kallade direktiven) behandlar upprättandet av årsbokslut och 
sammanställda redovisningar och därmed sammanhängande rapporter. I artikel 46.1 b i det 
fjärde direktivet och artikel 36.1 i det sjunde direktivet föreskrivs för närvarande att 
förvaltningsberättelsen där så är lämpligt och i den utsträckning som behövs för att förstå 
bolagets utveckling, resultat eller ställning även ska innehålla icke-finansiell information, 
inklusive information om miljö- och personalfrågor. 

Kommissionen konstaterade i Inremarknadsakten2 att man skulle kunna öka öppenheten när 
det gäller den sociala och miljörelaterade information som företag inom alla sektorer lämnar, 
för att säkerställa att samma regler gäller för alla. Detta upprepades i meddelandet En förnyad 
EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar3. Genom detta förslag förverkligas ett 
av de viktigaste åtagandena i den förnyade strategin. 

I meddelandet definieras företagens sociala ansvar som ”företagens ansvar för den egna 
verksamhetens konsekvenser för samhället”. Det erkänns att utvecklingen bör ledas av 
företagen själva, och att de bör ha en rutin för att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i 
sin affärsverksamhet och affärsstrategi. Öppenhet när det gäller icke-finansiell information 
utgör därför en avgörande del av all politik för företagens sociala ansvar.

I betänkandet om företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar 
återhämtning för alla och betänkandet om företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, 
transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt erkände Europaparlamentet 
vikten av lagstiftningsåtgärder i fråga om redovisning av icke-finansiell information. 
Parlamentet efterlyste en lagstiftningsram som ger företagen en flexibilitet och samtidigt 
medför transparens, jämförbarhet och enkel tillgång till information för konsumenter och 
investerare. Detta skulle ge stora konkurrensfördelar och andra viktiga marknadsrelaterade 
fördelar för ansvarstagande företag. Parlamentet krävde dessutom att leverans- och 
underleverantörskedjor ska omfattas av den icke-finansiella informationen och erkände 
behovet av extern verifiering av den redovisade icke-finansiella informationen. 

Kommissionens förslag måste ändras i linje med den ståndpunkt som parlamentet tidigare gett 
uttryck för, i syfte att på ett adekvat sätt tillgodose behovet av transparens och jämförbarhet 
samtidigt som en stor flexibilitet bibehålls för företagen. 

Krav på redovisning av icke-finansiell information bör endast gälla stora företag, i enlighet 
med de tidigare definitionerna i redovisningsdirektiven. Små och medelstora företag bör inte 
omfattas av dessa krav. 

Det är av avgörande betydelse att man gentemot företagen garanterar klarhet om rättsläget och 
undviker osäkerhet när det gäller genomförandet. Därför föreslås det att kommissionen senast 

                                               
1 Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (78/660/EEG) och rådets sjunde 
direktiv av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (83/349/EEG).
2 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden, 
COM(2011)0206, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:sv:PDF, s. 15.
3 COM(2011)0681 av den 25 oktober 2011.
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i slutet av 2015 antar riktlinjer för tillämpningen av de bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell information. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) När företagen tillhandahåller denna (7) När företagen tillhandahåller icke-
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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.

finansiell information bör de stödja sig på 
de riktlinjer som kommissionen antagit 
genom delegerade akter. Innan dessa 
riktlinjer finns att tillgå bör företagen 
åtminstone stödja sig på de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter Implementing the United 
Nations ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Företagen kan 
dessutom stödja sig på nationella, EU-
baserade eller internationella ramar och 
bör i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av.

Or. en

Ändringsförslag 3

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

Or. en
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Ändringsförslag 4

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 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 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 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 

b) 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 
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information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

information om företagsverksamhetens 
konsekvenser för samhället som minst 
innehåller information om miljörelaterade, 
sociala och köns- och 
anställningsrelaterade frågor – inklusive 
social dialog och respekt för 
fackföreningars rättigheter – och respekt 
för mänskliga rättigheter samt bekämpning 
av korruption och bestickning, bland annat 
följande:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med den nya 
definitionen av företagens sociala ansvar och att gränsvärdena inte avviker från dem som 
fastställts i redovisningsdirektiven.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor.

i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor, inklusive en hänvisning till 
de förfaranden för ”due diligence” som 
har genomförts.

Or. en

Motivering

En hänvisning till förfarandena för ”due diligence” är nödvändig i syfte att klargöra att 
dessa förfaranden kan utgöra en mycket viktig del av företagens politik.

Ändringsförslag 7

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

iia) Betydande incidenter som förekommit 
under redovisningsperioden när det gäller 
dessa frågor.

Or. en

Motivering

Den icke-finansiella informationen bör innehålla information om eventuella betydande 
incidenter när det gäller de aktuella frågorna eftersom denna information är nödvändig för 
att ge konsumenter och investerare en klar och omfattande bild av företagsverksamhetens 
konsekvenser för samhället.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Denna ändring föreslås för att göra texten förenlig med den nya definitionen av företagens 
sociala ansvar.

Ändringsförslag 9

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 

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna en 
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förklaring till varför det inte har det. förklaring till varför det inte har det.
Förklaringen ska innefatta en 
riskbedömning av beslutet att inte ha 
någon politik i dessa frågor.
Företagsverksamhetens konsekvenser för 
samhället ska innefatta konsekvenserna 
av det redovisande företagets verksamhet 
och av andra företags verksamheter som 
har en anknytning till det redovisande 
företaget genom affärsförbindelser, såsom 
samriskinitiativ och leverans- och 
underleverantörskedjor.
Kommissionen ska senast i slutet av 2015 
anta delegerade akter enligt artikel [49 i 
det nya direktivet 2013/34/EU] med 
riktlinjer för tillämpningen av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell 
information, och därefter regelbundet 
uppdatera dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer 
ska bygga på de vägledande principerna 
om näringsliv och mänskliga rättigheter 
Implementing the United Nations 
”Protect, Respect and Remedy” 
Framework och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Riktlinjerna ska 
innefatta centrala resultatindikatorer med 
avseende på de områden om vilka 
information ska redovisas. De centrala 
resultatindikatorer som tagits fram för att 
mäta företagsverksamhetens 
konsekvenser för miljön ska omfatta 
åtminstone markanvändning, 
vattenanvändning, växthusgasutsläpp och 
materialanvändning. Riktlinjerna ska 
innefatta såväl allmänna som 
sektorsspecifika bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt, vilket framgår av parlamentets betänkanden om företagens sociala ansvar, att 
den icke-finansiella informationen omfattar även leverans- och underleverantörskedjor. Det 
är dessutom nödvändigt att investerare och konsumenter informeras om företagens 
riskbedömningar av beslut att inte ha någon politik i de aktuella frågorna rörande 
redovisning av icke-finansiell information. För att undvika oklarhet om rättsläget för företag 



PE516.976v01-00 10/20 PA\1002371SV.doc

SV

föreslås här att kommissionen tar fram riktlinjer för tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 10

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 ska det stödja sig på 
riktlinjerna för tillämpning av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell information 
med början ett år efter det att riktlinjerna 
antogs. Dessförinnan ska företaget 
åtminstone stödja sig på de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter Implementing the United 
Nations ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Företaget får 
dessutom stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar 
och ska i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av.

Or. en

Ändringsförslag 11

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 

c) I den utsträckning som behövs för att 
förstå bolagets utveckling, resultat eller 
ställning och dess verksamhets 
konsekvenser för samhället samt för att 
uppnå transparens och jämförbarhet i 
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aktuella verksamheten. översikten ska analysen innefatta både de 
finansiella och icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som är relevanta för den 
aktuella verksamheten. Analysen ska 
innefatta de centrala resultatindikatorer 
som fastställts i kommissionens riktlinjer, 
med början ett år efter det att riktlinjerna 
antogs.

Or. en

Motivering

De centrala resultatindikatorerna är av avgörande betydelse för att garantera adekvat 
jämförbarhet i den information som olika bolag redovisar.

Ändringsförslag 12

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 
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.” 

”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 
som anges i punkt 1 b i enlighet med de 
specifika bestämmelser som fastställs där 
och i riktlinjerna för tillämpning av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell 
information, 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 och innefattar 
de relevanta centrala 
resultatindikatorerna enligt punkt 1 c.” 

Or. en
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Motivering

För att garantera såväl den nödvändiga flexibiliteten för företag som adekvat transparens 
och jämförbarhet krävs det att företagen använder de relevanta centrala resultatindikatorer 
som är förenliga med den redovisade informationen på de områden som omfattas av 
redovisningen av den icke-finansiella informationen, även i fall där företagen i fråga 
använder andra redovisningsramar.

Ändringsförslag 13

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, utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolitikens 
mål, hur den har genomförts och dess 
resultat under redovisningsperioden. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att informationen om mångfald när det gäller könsfördelningen i företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan redovisas utan undantag.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 53a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerställande av överensstämmelse
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Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva och adekvata mekanismer för att 
garantera en korrekt redovisning av icke-
finansiell information från företagens 
sida, i enlighet med bestämmelserna i 
detta direktiv.
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva nationella förfaranden för att 
säkerställa överensstämmelse med 
skyldigheterna enligt detta direktiv samt 
att dessa förfaranden är tillgängliga för 
alla fysiska och juridiska personer som i 
enlighet med nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att se till att 
bestämmelserna i detta direktiv 
respekteras.

Or. en

Motivering

För att undvika risker för ”grönmålning” och vilseledande information bör det i 
medlemsstaterna finnas specifika mekanismer för att uppnå ett korrekt genomförande av –
och säkerställa överensstämmelse med – direktivet. För att ta hänsyn till de mycket olika 
nationella förhållandena bör det finnas en flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller 
funktionen hos dessa mekanismer.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/394/EEG
Artikel 36 – punkt 1 –stycke 3

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 

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 
företagsverksamhetens konsekvenser för 
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och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

samhället som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och köns- och anställningsrelaterade
frågor – inklusive social dialog och 
respekt för fackföreningars rättigheter –
och respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med den nya 
definitionen av företagens sociala ansvar och att gränsvärdena inte avviker från dem som 
fastställts i redovisningsdirektiven.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/394/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor.

i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor, inklusive en hänvisning till 
de förfaranden för ”due diligence” som 
har genomförts.

Or. en

Motivering

En hänvisning till förfarandena för ”due diligence” är nödvändig i syfte att klargöra att 
dessa förfaranden kan utgöra en mycket viktig del av företagens politik.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/394/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3 – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Betydande incidenter som förekommit 
under redovisningsperioden när det gäller 
dessa frågor.

Or. en

Motivering

Den icke-finansiella informationen bör innehålla information om eventuella betydande 
incidenter när det gäller de aktuella frågorna eftersom denna information är nödvändig för 
att ge konsumenter och investerare en klar och omfattande bild av företagsverksamhetens 
konsekvenser för samhället.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/394/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 företaget och samhället
förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Or. en

Motivering

Denna ändring föreslås för att göra texten förenlig med den nya definitionen av företagens 
sociala ansvar.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/394/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 

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

redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska de som en 
helhet lämna en förklaring till varför de
inte har det. Förklaringen ska innefatta en 
riskbedömning av beslutet att inte ha 
någon politik i dessa frågor.
Företagsverksamhetens konsekvenser för 
samhället ska innefatta konsekvenserna 
av verksamheten i det företag som 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och av andra företags 
verksamheter som har en anknytning till 
det redovisande företaget genom 
affärsförbindelser, såsom samriskinitiativ 
och leverans- och underleverantörskedjor.
Kommissionen ska senast i slutet av 2015 
anta delegerade akter enligt artikel [49 i 
det nya direktivet 2013/34/EU] med 
riktlinjer för tillämpningen av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell 
information, och därefter regelbundet 
uppdatera dessa riktlinjer. Dessa riktlinjer 
ska bygga på de vägledande principerna 
om näringsliv och mänskliga rättigheter 
Implementing the United Nations 
”Protect, Respect and Remedy” 
Framework och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Riktlinjerna ska 
innefatta centrala resultatindikatorer med 
avseende på de områden om vilka 
information ska redovisas. De centrala 
resultatindikatorer som tagits fram för att 
mäta företagsverksamhetens 
konsekvenser för miljön ska omfatta 
åtminstone markanvändning, 
vattenanvändning, växthusgasutsläpp och 
materialanvändning. Riktlinjerna ska 
innefatta såväl allmänna som 
sektorsspecifika bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt, vilket framgår av parlamentets betänkanden om företagens sociala ansvar, att 
den icke-finansiella informationen omfattar även leverans- och underleverantörskedjor. Det 
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är dessutom nödvändigt att investerare och konsumenter informeras om företagens 
riskbedömningar av beslut att inte ha någon politik i de aktuella frågorna rörande 
redovisning av icke-finansiell information. För att undvika oklarhet om rättsläget för företag 
föreslås här att kommissionen tar fram riktlinjer för tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/394/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 riktlinjerna för tillämpning av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell information 
med början ett år efter det att riktlinjerna 
antogs. Dessförinnan ska den 
sammanställda förvaltningsberättelsen 
åtminstone bygga på de vägledande 
principerna om näringsliv och mänskliga 
rättigheter Implementing the United 
Nations ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Företaget får 
dessutom bygga den sammanställda 
förvaltningsberättelsen på nationella, EU-
baserade eller internationella ramar och ska 
i så fall redovisa vilken ram det har använt 
sig av.

Or. en

Ändringsförslag 21

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 
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 
bolagens utveckling, resultat eller ställning 
och deras verksamheters konsekvenser för 
samhället samt för att uppnå transparens 
och jämförbarhet i översikten ska 
analysen innefatta både de finansiella och 
icke-finansiella centrala resultatindikatorer 
som är relevanta för den aktuella 
verksamheten. Analysen ska innefatta de 
centrala resultatindikatorer som fastställts 
i kommissionens riktlinjer, med början ett 
år efter det att riktlinjerna antogs.

Or. en

Motivering

De centrala resultatindikatorerna är av avgörande betydelse för att garantera adekvat 
jämförbarhet i den information som olika bolag redovisar.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led b
Direktiv 83/394/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 i enlighet med de specifika 
bestämmelser som fastställs där och i 
riktlinjerna för tillämpning av de 
bestämmelser i detta direktiv som rör 
redovisning av icke-finansiell 
information, ska moderföretaget undantas 
från kravet på att utarbeta den redovisning 
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av icke-finansiell information som anges i 
punkt 1 tredje stycket, förutsatt att denna 
fullständiga redovisning är en del av den 
sammanställda förvaltningsberättelsen och 
innefattar de relevanta centrala 
resultatindikatorerna enligt punkt 1.

Or. en

Motivering

För att garantera såväl den nödvändiga flexibiliteten för företag som adekvat transparens 
och jämförbarhet krävs det att företagen använder de relevanta centrala resultatindikatorer 
som är förenliga med den redovisade informationen på de områden som omfattas av 
redovisningen av den icke-finansiella informationen, även i fall där företagen i fråga 
använder andra redovisningsramar.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 83/394/EEG
Artikel 36 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerställande av överensstämmelse
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva och adekvata mekanismer för att 
garantera en korrekt redovisning av icke-
finansiell information från företagens 
sida, i enlighet med bestämmelserna i 
detta direktiv.
Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva nationella förfaranden för att 
säkerställa överensstämmelse med 
skyldigheterna enligt detta direktiv samt 
att dessa förfaranden är tillgängliga för 
alla fysiska och juridiska personer som i 
enlighet med nationell lagstiftning har ett 
berättigat intresse av att se till att 
bestämmelserna i detta direktiv 
respekteras.

Or. en
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Motivering

För att undvika risker för ”grönmålning” och vilseledande information bör det i 
medlemsstaterna finnas specifika mekanismer för att uppnå ett korrekt genomförande av –
och säkerställa överensstämmelse med – direktivet. För att ta hänsyn till de mycket olika 
nationella förhållandena bör det finnas en flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller 
funktionen hos dessa mekanismer.


