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Ændringsforslag 13
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF for så vidt angår 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger og oplysninger om diversitet 
for visse store selskaber og grupper

om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF 
og 83/349/EØF for så vidt angår 
offentliggørelse af finansielle, ikke-
finansielle oplysninger og oplysninger om 
diversitet for visse store selskaber og 
grupper

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 14
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 50, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 50, stk. 1, og artikel 153, stk. 2,

Or. en

Ændringsforslag 15
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Øget gennemsigtighed, hvad angår 
store selskabers aktiviteter, og navnlig 
hvad angår virksomhedernes navn eller 
navne, arten af aktiviteterne og den 
geografiske beliggenhed, omsætning, 
antallet af ansatte i fuldtidsækvivalenter, 
overskud, skat af overskud samt modtagne 
tilskud er afgørende for at sikre EU-
borgernes tillid til selskaberne. 
Obligatorisk rapportering på dette område 
kan derfor betragtes som en vigtig 
bestanddel af selskabernes sociale ansvar 
over for interessenter og samfund.

Or. en

Ændringsforslag 16
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der er dokumentation for, at 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger forbedrer selskabernes social-
, miljø- og menneskerettighedspolitikker 
og ledelsessystemer, hvilket reducerer de 
negative indvirkninger fra deres 
aktiviteter. Der findes desuden 
dokumentation for, at selskaber, som 
analyserer og offentliggør ikke-finansielle 
oplysninger korrekt, forbedrer deres 
konkurrenceevne og drager fordel af 
omkostningsbesparelser, lettere adgang til 
kapital, forbedrede resultater på de 
finansielle markeder og øget stabilitet.
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Or. en

Ændringsforslag 17
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) En harmonisering af 
rapporteringsprocedurerne på EU-niveau 
er nødvendig med henblik på at berolige 
interessenter i alle medlemsstater og gøre 
dem i stand til selv at kontrollere 
virksomhedernes omdømme.

Or. it

Ændringsforslag 18
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Med henblik på at styrke konsistensen 
og øge sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger, der offentliggøres i 
Unionen, bør det være et krav, at 
selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og spørgsmål om køn og 
beskæftigelse, herunder dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter og respekten for 
fagforeningsrettighederne, samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater, væsentlige 
hændelser, der er indtruffet i løbet af 
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rapporteringsperioden, og risici på de
nævnte områder. 

Or. es

Ændringsforslag 19
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse. Disse 
redegørelser bør indeholde en beskrivelse 
af politikker, resultater og risici på disse 
områder. 

selskaberne offentliggør en ikke-finansiel 
redegørelse som en del af deres 
årsberetning, som i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse samt skattesvig. 
Disse redegørelser bør indeholde en 
beskrivelse af politikker, resultater og risici 
på disse områder. 

Or. fr

Ændringsforslag 21
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Offentliggørelsen af ikke-finansielle 
oplysninger bør bygge på risikobaseret 
due diligence, der udføres af selskaberne 
med henblik på at kortlægge, forhindre og 
modvirke faktiske og potentielle negative 
følger i forhold til deres størrelse, 
aktiviteternes art og kontekst og alvoren 
af risikoen for negative følger. 
Principperne om due diligence fremgår af 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder og De Forenede Nationers 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De forenede Nationers ramme for
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning -
en ramme, som Kommissionen har 
forpligtet sig til at overholde.

Or. en
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Ændringsforslag 22
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Øget henvisning til eksisterende 
bæredygtigheds- og rapporteringsrammer 
samt den vedvarende fremkomst af nye 
rammer stimulerer overgangen til en 
bæredygtig global økonomi. Men med det 
øgede antal politikker inden for 
bæredygtighedsrapportering på globalt 
plan, herunder i udviklingslande, bliver 
tilpasningen og harmoniseringen af 
rammer en voksende udfordring, der skal 
tackles, i betragtning af risikoen for 
overlapning og modstridende for ikke at 
tale om konkurrerende standarder.

Or. en

Ændringsforslag 23
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(7) Ved fremlæggelsen af oplysninger om
overholdelsen af de rettigheder og 
værdier, der er beskyttet i henhold til 
folkeretlige normer, anvender selskabet de 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
FN's ramme for beskyttelse, overholdelse 
og afhjælpning, og Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan også 
anvende nationale rammer, EU-baserede 
rammer, f.eks. fællesskabsordningen for 
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virksomheder, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative.

miljøledelse og miljørevision (EMAS) og 
andre internationale rammer, f.eks. De 
Forenede Nationers (FN) Global 
Compact, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting Initiative

Or. en

Ændringsforslag 24
Bernd Lange

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 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 2011, Den Internationale 
Standardiseringsorganisations (ISO) 
26000, Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) 
trepartserklæring om principper for 
multinationale virksomheder og 
socialpolitik og Global Reporting 
Initiative. Dog bør virksomheder i EU i 
særlig grad følge Organisationen for 
Økonomisk Samarbejde og Udviklings 
(OECD) retningslinjer for multinationale 
virksomheder med henblik på at sikre 
sammenligneligheden af politikker for 
virksomheders sociale ansvar og sætte en 
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robust standard. Der bør defineres en 
bindende standard fem år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 25
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af de følger, selskaberne har 
for menneskerettighederne, de sociale 
forhold og miljøet, skal årsberetningerne 
også indeholde ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de pågældende erhvervssektorer. Hvad 
angår miljøaspekterne bør de ikke-
finansielle indikatorer eksempelvis 
omfatte en vurdering af 
drivhusgasemissioner og anvendelsen af 
energi, råvarer, vand og jord. Denne 
vurdering bør omfatte et skøn over 
anvendelsen af disse ressourcer i 
selskabets forsyningskæde.

Or. en

Ændringsforslag 26
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at øge sammenhængen mellem 
og sammenligneligheden af de ikke-
finansielle oplysninger fra selskaberne 
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bør Kommissionen udarbejde en 
harmoniseret ramme, herunder egnede 
nøgleresultatindikatorer og metoder til 
ressourcemåling under hensyntagen til de 
internationale rammer, specielt hvad 
angår virksomhedernes ansvar med 
hensyn til rettigheder og værdier, som er 
beskyttet i henhold til folkeretlige normer.

Or. en

Ændringsforslag 27
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Medlemsstaterne sikrer, at der findes 
egnede og effektive midler til 
håndhævelse af en fuld, korrekt og 
troværdig offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 28
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investorers adgang til ikke-finansielle 
oplysninger er et skridt i retning af den 
milepæl, som det vil være i 2020 at have 
markeds- og politikincitamenter, som 
belønner erhvervslivet for investering i 
effektivitet i henhold til køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa14.

(9) Investorers adgang til ikke-finansielle 
oplysninger er et skridt i retning af den 
milepæl, som det vil være i 2020 at have 
markeds- og politikincitamenter, som 
belønner erhvervslivet for investering i 
effektivitet i henhold til køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa14. Fremtidige 
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tiltag vedrørende virksomheders sociale 
ansvar bør behandles som led i den 
samlede værdikæde, dvs. fra råvarer over 
handel til genanvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 29
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 17,5 mio. EUR eller 
en nettoomsætning på 35 mio. EUR. 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af et stort selskab bør følge den eksisterende definition i det fjerde 
regnskabsdirektiv, ifølge hvilken et selskab er stort, hvis det har et gennemsnitligt antal 
ansatte på over 250 og enten en balance på over 17,5 mio. EUR eller en nettoomsætning på 
over 35 mio. EUR.

Ændringsforslag 30
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Betragtning 11
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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. es

Ændringsforslag 31
Josefa Andrés Barea

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, handicap,
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.
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Or. es

Ændringsforslag 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 
alder, køn, handicap, 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.

Or. el

Ændringsforslag 33
Francisco Sosa Wagner

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 

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
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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.

alder, køn, geografisk diversitet, handicap, 
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. es

Begrundelse

Handicap er en af de anledninger til forskelsbehandling, som omfattes af EU's bestemmelser 
om ikkeforskelsbehandling og ligeledes i TEU anerkendes som sådan på linje med alder, køn, 
geografisk diversitet osv. (artikel 10). Desuden opfordrer den europæiske handicapstrategi til, 
at handicap omfattes af alle EU's politikker, hvilket sætter temaet på CSR-dagsordenen inden 
for det offentlige og i de private virksomheder.

Ændringsforslag 34
Alejo Vidal-Quadras

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 

(16) Kravet om at offentliggøre 
mangfoldighedspolitikker for de 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, handicap, 
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 
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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.

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 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. a) 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. 

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

Or. ro

Ændringsforslag 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. a) Årsberetningen skal indeholde en 
pålidelig redegørelse for selskabets 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt for dets stilling tillige med en 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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beskrivelse af de væsentligste risici og 
usikkerhedsfaktorer, det står over for. 

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 37
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
 Artikel 46 – stk. 1 – litra a – punkt 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.
Rapporteringsforpligtelsen bør derfor i 
videst muligt omfang baseres på OECD's 
retningslinjer fra 2011 for multinationale 
virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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med selskabets størrelse og kompleksitet.

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 39
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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:

b) Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
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 virkningerne af 
virksomhedens aktiviteter for samfundet, i 
det mindste hvad angår miljøspørgsmål, 
sociale spørgsmål, spørgsmål om køn og 
beskæftigelse, herunder dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter og respekten for 
fagforeningsrettighederne, samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. es

Ændringsforslag 40
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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:

b) 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 (herunder oplysninger 
vedrørende retten til at organisere sig, 
kollektive overenskomster og 
medarbejderrepræsentation) samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

Or. de

Ændringsforslag 41
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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 

b) Et selskab, hvis gennemsnitlige antal 
ansatte i løbet af regnskabsåret overstiger 
250, og hvis samlede balance på 
statustidspunktet overstiger 17,5 mio. 
EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 35 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 
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vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder:

vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, under 
hensyntagen til selskabets samlede 
forsyningskæde, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 42
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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:

b) 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, der 
navnlig indeholder oplysninger om 
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 43
Jean-Pierre Audy
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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:

b) 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 samt skattesvig, 
herunder:

Or. fr

Begrundelse

Det foreslås at tilføje forpligtelsen til at offentliggøre ikke-finansielle oplysninger, der gør det 
muligt at bekæmpe skattesvig, som er et G20-mål.

Ændringsforslag 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 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 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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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:

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 45
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) væsentlige hændelser indtruffet i løbet 
af rapporteringsperioden i forhold til disse 
spørgsmål

Or. es

Begrundelse

Den ikke-finansielle redegørelse bør indeholde oplysninger om enhver væsentlig hændelse, 
der vedrører de omtalte spørgsmål, eftersom denne information er nødvendig for at give 
forbrugerne et klart og fyldestgørende overblik over virkningerne af virksomhedernes 
aktiviteter.

Ændringsforslag 46
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål i tilknytning til selskabets 
virksomhed, og som kan tænkes at ville 
have eller har haft alvorlige negative 
følger på det sociale plan og for miljøet 
eller menneskerettighederne, og hvordan 
selskabet håndterer disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 47
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål for virksomheden og for 
samfundet, og hvordan virksomheden
håndterer disse risici.

Or. es

Begrundelse

Denne ændring foreslås for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye definition af 
virksomheders sociale ansvar.

Ændringsforslag 48
Patrizia Toia

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



PE521.693v01-00 24/57 AM\1006654DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) de største sektorspecifikke risici, som 
er forbundet med disse spørgsmål, og 
hvordan selskabet håndterer disse risici.

Or. it

Begrundelse

Risici for interessenterne er forskellige fra selskab til selskab. Uden henvisning til 
standardiserede objektive kriterier er det ikke muligt at udarbejde en skala for risici på 
baggrund af, hvor alvorlige risici der er tale om.

Ændringsforslag 49
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en analyse af ressourceanvendelsen, 
herunder som minimum arealanvendelse, 
vandforbrug, drivhusgasemissioner, 
energiforbrug og anvendelsen af råvarer.

Or. en

Ændringsforslag 50
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b –punkt 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
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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 dets 
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 51
Josefa Andrés Barea

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

Hvis en virksomhed 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 vurdering af risiciene forbundet med 
beslutningen om ikke at anvende denne 
form for politikker.
Redegørelsen om indvirkningen af 
virksomhedernes aktiviteter på samfundet 
skal omfatte de virkninger, der forårsages 
af den rapporterende virksomhed såvel 
som af andre virksomheder, der er knyttet 
til denne gennem forretningsforbindelser, 
såsom joint venture-initiativer og 
forsynings- og underleverandørkæder.

Or. es

Begrundelse

Som det fremgår af Europa-Parlamentets betænkninger om virksomheders sociale ansvar, er 
det vigtigt, at de ikke-finansielle oplysninger også omfatter underleverandør- og 
forsyningskæder. Det er endvidere nødvendigt, at investorer og forbrugere informeres om den 
risikovurdering, der udføres af virksomheder, som ikke anvender politikker inden for de 
spørgsmål, der er genstand for ikke-finansiel rapportering.
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Ændringsforslag 52
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Hvis et selskab, som er omfattet af dette 
direktiv og har under 500 ansatte, ikke 
forfølger politikker på et eller flere af disse 
områder, skal det fremlægge en 
begrundelse for, hvorfor det ikke forfølger 
sådanne politikker.

Or. en

Begrundelse

"Følg og forklar"-metoden bør kun finde anvendelse på selskaber med 250-500 ansatte. Hvis 
der er over 500 ansatte, bør kravet om at offentliggøre de oplysninger, der foreskrives i dette 
direktiv, være obligatorisk.

Ændringsforslag 53
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 1 – litra b –punkt 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 tage hensyn til sit ansvar 
med hensyn til overholdelsen af 
rettigheder og værdier, som er beskyttet i 
henhold til folkeretlige normer. I den 
forbindelse anvender selskabet de 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
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og Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan desuden 
fremlægge oplysningerne på grundlag af
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer, og det skal i givet fald præcisere, 
hvilken ramme oplysningerne er baseret 
på. Denne bestemmelse berører ikke 
kravene i dette direktiv eller anden EU-
lovgivning eller -vejledning, der 
indeholder mere specifikke regler 
vedrørende selskabers offentliggørelse af 
ikke-finansielle oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 54
Josefa Andrés Barea

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

Virksomheden bør fremlægge disse ikke-
finansielle oplysninger på grundlag af 
retningslinjerne for anvendelse af dette 
direktiv et år efter vedtagelsen heraf. Før 
dette tidspunkt bør virksomheden som et 
minimum støtte sig til de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som er en 
gennemførelse af FN's ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
og til retningslinjerne for multinationale 
virksomheder udgivet af Organisationen 
for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
(OECD). Virksomheden kan også
fremlægge disse oplysninger på grundlag 
af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, og det skal i givet 
fald præciseres, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på. 
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Or. es

Ændringsforslag 55
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 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.

c) I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af virksomhedens udvikling, 
resultat eller stilling, forståelsen af 
virkningerne for samfundet og af hensyn 
til analysens gennemsigtighed og 
sammenlignelighed, skal denne indeholde 
både finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter. Analysen skal 
omfatte de nøgleresultatindikatorer, der er 
fastlagt i retningslinjerne udarbejdet af 
Kommissionen, et år efter vedtagelsen 
heraf.

Or. es

Begrundelse

Nøgleresultatindikatorerne er yderst vigtige, for at der kan sikres en hensigtsmæssig grad af 
sammenlignelighed af de oplysninger, der forelægges af forskellige virksomheder.

Ændringsforslag 56
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I det omfang, det er nødvendigt for 
forståelsen af selskabets udvikling, resultat 

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

eller stilling samt følgerne for 
menneskerettighederne, de sociale vilkår 
og miljøet, skal analysen indeholde både 
finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 57
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 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.

c) 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 58
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Med henblik på gennemførelse af 
kravene i artikel 46 vedtager 
Kommissionen delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 53a (ny) for 
at udarbejde listen over relevante 
minimumsindikatorer, der i det mindste 
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dækker følgende oplysninger:
– sociale spørgsmål: oplysninger om 
beskæftigelse, kollektive overenskomster, 
lønstruktur, sundhed og sikkerhed samt 
uddannelse opdelt efter køn og region
– miljømæssige spørgsmål: oplysninger 
om ressourceanvendelse, herunder som 
minimum arealanvendelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner, energiforbrug og 
anvendelse af råvarer
– spørgsmål vedrørende 
menneskerettigheder: oplysninger om 
antallet af indgivne klager vedrørende 
menneskerettigheder og trufne 
foranstaltninger for så vidt angår 
selskabet, leverandørerne og andre 
forretningspartnere.
De delegerede retsakter vedtages senest 
18 måneder efter vedtagelsen af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 59
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Kommissionen opretter et 
vejledningsråd vedrørende 
offentliggørelse af ikke-finansielle 
oplysninger for at støtte gennemførelsen 
af ikke-finansielle rapporteringskrav og 
inddrage interessenter i udarbejdelsen af 
en vejledning om metoder og anvendelse 
af internationale standarder og ikke-
finansielle resultatindikatorer, jf. artikel 
46, stk. 1, på en afbalanceret og åben 
måde.
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Or. en

Ændringsforslag 60
Bernd Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Europæiske virksomheder, der 
opererer i tredjelande, afgiver også 
oplysninger om deres aktiviteter i de 
pågældende tredjelande for så vidt angår 
sociale spørgsmål, miljømæssige 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne som led i deres 
rapporteringsforpligtelse."

Or. de

Ændringsforslag 61
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 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, offentliggøres sammen 
med den eller omtales deri." 
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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.

Ændringsforslag 62
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 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." 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 63
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Et selskab, som er datterselskab, er 
fritaget for kravene i stk. 1, litra b), hvis 
det pågældende selskab og dets 
datterselskaber er konsoliderede i 
regnskaberne og årsberetningen for et 
andet selskab, og den konsoliderede 
årsberetning er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, i 
direktiv 83/349/EØF." 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 64
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Et selskab, som er datterselskab, er 
fritaget for kravene i stk. 1, litra b), hvis 
det pågældende selskab og dets 
datterselskaber er konsoliderede i 
regnskaberne og årsberetningen for et 
andet selskab, og den konsoliderede 
årsberetning er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, i 
direktiv 83/349/EØF." 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 65
Jürgen Creutzmann
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Forslag til direktiv
Artikel 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 66
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 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 

"g) en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
køn og andre aspekter såsom alder, 
geografisk diversitet, handicap,
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
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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."

baggrund, målene for denne 
mangfoldighedspolitik, hvordan den 
gennemføres, og hvilke resultater der er 
opnået i rapporteringsperioden."

Or. es

Ændringsforslag 67
Francisco Sosa Wagner

Forslag til direktiv
Artikel 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."

"g) en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, handicap, 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."

Or. es

Begrundelse

Handicap er en af de anledninger til forskelsbehandling, som omfattes af EU's bestemmelser 
om ikkeforskelsbehandling og ligeledes i TEU anerkendes som sådan på linje med alder, køn, 
geografisk baggrund, etc. (artikel 10). Desuden opfordrer den europæiske handicapstrategi 
til, at handicap omfattes af alle EU's politikker, hvilket sætter temaet på CSR-dagsordenen 
inden for det offentlige og i de private virksomheder.
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Ændringsforslag 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"g) en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, handicap, 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."

Or. el

Ændringsforslag 69
Alejo Vidal-Quadras

Forslag til direktiv
Artikel 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 

"g) en beskrivelse af selskabets 
mangfoldighedspolitik for dets 
administrative, ledelsesmæssige og 
tilsynsførende organer for så vidt angår 
alder, køn, geografisk diversitet, handicap, 
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 
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for, hvorfor det forholder sig således." for, hvorfor det forholder sig således."

Or. en

Ændringsforslag 70
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 53a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at der findes 
effektive og egnede mekanismer til at 
sikre korrekt offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med dette direktiv.
Medlemsstaterne sørger for, at der findes 
effektive nationale procedurer til at sikre 
overholdelsen af forpligtelserne i dette 
direktiv, og at procedurerne – i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser – er tilgængelige for alle 
fysiske og juridiske personer med legitim 
interesse.

Or. es

Begrundelse

Der bør etableres specifikke mekanismer i medlemsstaterne til at sikre, at direktivet anvendes 
og overholdes korrekt. Eftersom forholdene i medlemsstaterne er meget forskellige, skal der 
være den fornødne fleksibilitet omkring disse mekanismers funktionsmåde i de enkelte stater.

Ændringsforslag 71
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 53a a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Som artikel 53aa indsættes:
"Artikel 53aa

Udøvelse af delegering
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter på de i denne artikel anførte 
betingelser tillægges Kommissionen.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 46, litra ca), tillægges 
Kommissionen for en periode på fire år 
fra …. (4)*. Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest seks måneder inden 
udløbet af fireårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet modsætter 
sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 46, litra ca), omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 46, litra ca), træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
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Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Denne periode 
forlænges med tre måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet."

Or. en

Ændringsforslag 72
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Ændring af direktiv 2013/34/EU
Som artikel 48a indsættes:
"Artikel 48a
Yderligere 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. Forpligtelsen i henhold til nærværende 
artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på et 
selskab, der er undergivet en 
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medlemsstats lovgivning, hvis 
moderselskab er underlagt lovene i en 
medlemsstat, og hvis oplysninger er 
medtaget i de oplysninger, som er 
offentliggjort af 
moderselskabet/virksomheden i 
overensstemmelse med nærværende 
artikels stk. 1.
3. 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."

Or. en

Ændringsforslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

'1. 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.

'1. 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 håndteringen af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, 
som virksomhederne står over for.

Or. ro

Ændringsforslag 74
Bernd Lange

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

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

Redegørelsen skal på en afbalanceret måde 
analysere virksomhedernes 
forretningsmæssige udvikling og resultat 
samt af stillingen for de virksomheder som 
helhed, der indgår i konsolideringen, i 
overensstemmelse med virksomhedens 
størrelse og kompleksitet. 
Rapporteringsforpligtelsen bør i videst 
muligt omfang baseres på OECD's 
retningslinjer fra 2011 for multinationale
virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 75
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/394/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 
virkningerne for samfundet af 
virksomhedens aktiviteter, i det mindste 
hvad angår miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål, spørgsmål vedrørende 
beskæftigelse og køn, herunder dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter og 
respekten for fagforeningsrettigheder,
samt spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder: 
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Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med den nye 
definition af virksomheders sociale ansvar, og at minimumsgrænserne svarer til dem, der er 
fastsat i regnskabsdirektiverne.

Ændringsforslag 76
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF 
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 17,5 mio. 
EUR, eller hvis nettoomsætning på samme 
tidspunkt overstiger 35 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 under 
hensyntagen til selskabets samlede 
forsyningskæde, herunder: 

Or. en

Ændringsforslag 77
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
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Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 medtage en ikke-finansiel 
redegørelse, der i det mindste indeholder 
oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål 
(herunder oplysninger vedrørende retten 
til at organisere sig, kollektive 
overenskomster og 
medarbejderrepræsentation) samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder: 

Or. de

Ændringsforslag 78
Jürgen Creutzmann

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

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, der 
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oplysninger om miljøspørgsmål, sociale 
spørgsmål og personalespørgsmål samt 
spørgsmål vedrørende respekt for 
menneskerettighederne, bekæmpelse af 
korruption og bestikkelse, herunder: 

navnlig indeholder oplysninger om 
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 79
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 78/660/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 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 samt skattesvig, 
herunder: 

Or. fr
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Ændringsforslag 80
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/394/CEE
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 3 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) væsentlige hændelser indtruffet i løbet 
af rapporteringsperioden i forhold til disse 
spørgsmål

Or. es

Begrundelse

Den ikke-finansielle redegørelse bør indeholde oplysninger om enhver væsentlig hændelse, 
der vedrører de omtalte spørgsmål, eftersom denne information er nødvendig for at give 
forbrugere og investorer et klart og fyldestgørende overblik over virkningerne af 
virksomhedernes aktiviteter.

Ændringsforslag 81
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål i tilknytning til selskabets 
virksomhed, og som kan tænkes at ville 
have eller har haft alvorlige negative 
følger på det sociale plan og for miljøet og 
menneskerettighederne, og hvordan 
selskabet håndterer disse risici.

Or. en
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Ændringsforslag 82
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/394/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 3 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) de risici, som er forbundet med disse 
spørgsmål for virksomheden og for 
samfundet, og hvordan virksomheden
håndterer disse risici.

Or. es

Begrundelse

Denne ændring foreslås for at bringe teksten i overensstemmelse med den nye definition af 
virksomheders sociale ansvar.

Ændringsforslag 83
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 3 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en analyse af ressourceanvendelsen, 
herunder som minimum arealanvendelse, 
vandforbrug, drivhusgasemissioner og 
anvendelsen af råvarer.

Or. en

Ændringsforslag 84
Jürgen Creutzmann

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
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Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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. 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 85
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/394/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 vurdering af risiciene 
forbundet med beslutningen om ikke at 
anvende denne form for politikker.
Redegørelsen for indvirkningen af
virksomhedernes aktiviteter på samfundet 
skal omfatte de virkninger, der forårsages 
af den virksomheds aktiviteter, der indgår 
i det konsoliderede regnskab, såvel som af 
andre virksomheders aktiviteter, der er 
knyttet til denne gennem 
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forretningsforbindelser, såsom joint 
venture-initiativer og forsynings- og 
underleverandørkæderne.

Or. es

Begrundelse

Som det fremgår af Europa-Parlamentets betænkninger om virksomheders sociale ansvar, er 
det vigtigt, at de ikke-finansielle oplysninger også omfatter underleverandør- og 
forsyningskæder. Det er endvidere nødvendigt, at investorer og forbrugere informeres om den 
risikovurdering, der udføres af virksomheder, som ikke anvender politikker inden for de 
spørgsmål, der er genstand for ikke-finansiel rapportering.

Ændringsforslag 86
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 har under 500 
ansatte og 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.

Or. en

Ændringsforslag 87
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/394/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 5
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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 
bør den konsoliderede årsberetning være 
udarbejdet på grundlag af 
retningslinjerne for anvendelse af dette 
direktiv et år efter vedtagelsen heraf. Før 
dette tidspunkt bør virksomheden som et 
minimum støtte sig til de vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som er en 
gennemførelse af FN's ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
og til retningslinjerne for multinationale 
virksomheder udgivet af Organisationen 
for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
(OECD). Den konsoliderede årsberetning
kan desuden være udarbejdet på grundlag 
af nationale, EU-baserede eller 
internationale rammer, og det skal i givet 
fald præciseres, hvilken ramme 
oplysningerne er baseret på.

Or. es

Ændringsforslag 88
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 
bør selskabet tage hensyn til sit ansvar 
med hensyn til overholdelsen af 
rettigheder og værdier, som er beskyttet i 
henhold til folkeretlige normer. I den 
forbindelse anvender selskabet de 
vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder, som gennemfører 
De forenede Nationers ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning, 
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og Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udviklings (OECD) 
retningslinjer for multinationale 
virksomheder. Selskabet kan desuden 
fremlægge oplysningerne på grundlag af 
nationale, EU-baserede eller internationale 
rammer, og det skal i givet fald præcisere, 
hvilken ramme oplysningerne er baseret 
på. Denne bestemmelse berører ikke 
kravene i dette direktiv eller anden EU-
lovgivning eller -vejledning, der 
indeholder mere specifikke regler 
vedrørende selskabers offentliggørelse af 
ikke-finansielle oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 89
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Analysen indeholder både finansielle og 
ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, 
som er relevante for de specifikke 
aktiviteter. Med henblik på dette direktiv 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
53a (ny) for at udarbejde listen over 
relevante minimumsindikatorer, der i det 
mindste dækker følgende oplysninger:
– sociale spørgsmål: oplysninger om 
beskæftigelse, kollektive overenskomster, 
lønstruktur, sundhed og sikkerhed samt 
uddannelse opdelt efter køn og region
– miljømæssige spørgsmål: oplysninger 
om ressourceanvendelse, herunder som 
minimum arealanvendelse, vandforbrug, 
drivhusgasemissioner, energiforbrug og 
anvendelse af råvarer
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– spørgsmål vedrørende 
menneskerettigheder: oplysninger om 
antallet af indgivne klager vedrørende 
menneskerettigheder og trufne 
foranstaltninger for så vidt angår 
selskabet, leverandørerne og andre 
forretningspartnere.

Or. en

Ændringsforslag 90
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 virksomhedernes udvikling, 
resultat eller stilling, forståelsen af 
virkningerne for samfundet og af hensyn 
til analysens gennemsigtighed og 
sammenlignelighed, skal denne indeholde 
både finansielle og ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer, som er relevante 
for de specifikke aktiviteter. Analysen skal 
omfatte de nøgleresultatindikatorer, der er 
fastlagt i retningslinjerne udarbejdet af 
Kommissionen, et år efter vedtagelsen 
heraf.

Or. es

Begrundelse

Nøgleresultatindikatorerne er yderst vigtige, for at der kan sikres en hensigtsmæssig grad af 
sammenlignelighed af de oplysninger, der forelægges af forskellige virksomheder.

Ændringsforslag 91
Jürgen Creutzmann
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 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 92
Bernd Lange

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra a
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 36 – stk. 1 – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæiske virksomheder, der opererer i 
tredjelande, afgiver også oplysninger om 
deres aktiviteter i de pågældende 
tredjelande for så vidt angår sociale 
spørgsmål, miljømæssige spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål 
vedrørende respekt for 
menneskerettighederne som led i deres 
rapporteringsforpligtelse."

Or. de

Ændringsforslag 93
Jürgen Creutzmann

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

"4. 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. 

"4. 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, offentliggøres sammen med 
den eller omtales 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.

Ændringsforslag 94
Josefa Andrés Barea

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 – litra b
Direktiv 83/394/EØF
Artikel 36 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sørger for, at der 
findes effektive og egnede mekanismer til 
at sikre korrekt offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger fra 
virksomhedernes side i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv.
Medlemsstaterne sørger for, at der findes 
effektive nationale procedurer til at sikre 
overholdelsen af forpligtelserne i dette 
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direktiv, og at disse procedurer er 
tilgængelige for alle fysiske og juridiske 
personer med legitim interesse.

Or. es

Begrundelse

For at undgå risici i form af "forgrønnende" og vildledende oplysninger, skal der etableres 
specifikke mekanismer i medlemsstaterne til at sikre, at direktivet gennemføres og håndhæves 
korrekt. Eftersom forholdene i medlemsstaterne er meget forskellige, skal der være den 
fornødne fleksibilitet omkring disse mekanismers funktionsmåde i de enkelte stater.

Ændringsforslag 95
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 83/349/EØF
Artikel 53a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Som artikel 53a indsættes:
"Artikel 53a
Udøvelse af delegering
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter på de i denne artikel anførte 
betingelser tillægges Kommissionen.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 36 tillægges 
Kommissionen for en periode på fire år 
fra ... (4)*. Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest seks måneder inden 
udløbet af fireårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet modsætter 
sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
3. Den i artikel 36 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
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bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 36 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 
tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Denne periode 
forlænges med tre måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet."

Or. en

Ændringsforslag 96
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)
Direktiv 2002/14/EF
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Ændringer af direktiv 2002/14/EF

Artikel 4 affattes således:
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Stk. 1. I stk. 2 indsættes følgende som litra 
d):
"d) hvor det er relevant, information og 
høring om ikke-finansielle oplysninger og 
oplysninger om diversitet, der medtages i 
årsberetningen eller den konsoliderede 
årsberetning, jf. direktiv 78/660/EØF og 
direktiv 83/349/EØF."

Or. en

Ændringsforslag 97
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [tre år efter vedtagelsen af dette 
direktiv] reviderer Kommissionen 
bestemmelserne i artikel 46 i direktiv 
78/660 og artikel 36 i direktiv 83/349 og
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet ledsaget efter 
omstændighederne af forslag til retsakt 
vedrørende:
- ikke-finansielle oplysninger, der 
offentliggøres i praksis, herunder 
dækningen af forsyningskæden, hvorvidt 
dette er effektivt, hvorvidt der er ydet 
fyldestgørende vejledning og metoder
- fremskridt i forbindelse med ikke-
finansiel rapportering på verdensplan
- gennemførelsen af FN's ramme for 
beskyttelse, overholdelse og afhjælpning 
og FN's vejledende principper samt 
OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder
- anvendelse af indikatorer, der vedtages 
ved delegerede retsakter
– evalueringen af ændringen til 
obligatorisk offentliggørelse også for 
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selskaber med 250-499 ansatte
- effektiviteten af eksisterende kontrol- og 
håndhævelsesmekanismer."

Or. en


