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Ändringsförslag 13
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG om redovisning av stora 
företags och koncerners icke-finansiella 
information och mångfaldspolitik

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 
och 83/349/EEG om redovisning av stora 
företags och koncerners finansiella,
icke-finansiella information och 
mångfaldspolitik

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 14
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.1,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 50.1 
och artikel 153.2,

Or. en

Ändringsförslag 15
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En ökad insyn i stora företags 
verksamhet, särskilt när det gäller namn 
på organisationer, typerna av verksamhet 
och deras geografiska områden, 
omsättning, antal anställda i 
heltidsekvivalenter, resultat, betald skatt 
på resultatet och mottagna subventioner, 
är mycket viktig för att EU-medborgarna 
ska känna förtroende för företagen. 
Obligatorisk redovisning på detta område 
kan därför ses som en viktig del av 
företagens sociala ansvar gentemot 
berörda parter och samhället.

Or. en

Ändringsförslag 16
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det finns bevis för att redovisning av 
icke-finansiell information förbättrar 
företagens social-, miljö- och 
människorättspolitik samt 
förvaltningssystem och därmed minskar 
de negativa konsekvenserna av deras 
verksamhet. Det finns även bevis för att 
företag som analyserar och redovisar 
icke-finansiell information på ett korrekt 
sätt ökar sin konkurrenskraft, drar nytta 
av kostnadsbesparingar, får lättare 
tillgång till kapital, förbättrar sitt resultat 
på finansiella marknader och blir 
stabilare.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det är nödvändigt att harmonisera 
redovisningsförfarandena på EU-nivå för 
att sprida säkra uppgifter och ett gott 
rykte om företaget till berörda parter i 
samtliga EU-länder.

Or. it

Ändringsförslag 18
Josefa Andrés Barea

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 könsrelaterade frågor och 
sysselsättning, samt social dialog och
respekt för fackliga rättigheter, respekt för
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning. Denna 
redovisning bör innehålla en beskrivning 
av politik, resultat, viktiga händelser 
under rapporteringsperioden, och risker 
förenade med dessa frågor.

Or. es
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Ändringsförslag 19
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 20
Jean-Pierre Audy

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 

(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 samt 
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redovisning bör innehålla en beskrivning 
av politik, resultat och risker förenade med 
dessa frågor.

skattefusk. Denna redovisning bör 
innehålla en beskrivning av politik, resultat 
och risker förenade med dessa frågor.

Or. fr

Ändringsförslag 21
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Redovisningen av icke-finansiell 
information bör vara baserad på en 
riskbaserad företagsbesiktning utförd av 
företagen för att identifiera, förebygga 
och dämpa faktiska och potentiella 
negativa konsekvenser på ett sätt som är 
lämpligt i förhållande till företagens 
storlek, verksamhetens typ och 
sammanhang och de negativa 
konsekvensernas allvarlighetsgrad. 
Principerna för företagsbesiktning har 
utformats i OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s 
vägledande principer om näringsliv och 
mänskliga rättigheter Implementing the 
UN ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework, som kommissionen har 
förbundit sig att följa.

Or. en

Ändringsförslag 22
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Mer frekventa hänvisningar till 
befintliga hållbarhets- och 
redovisningsramar, liksom den 
fortlöpande uppkomsten av nya ramverk, 
stimulerar övergången till en hållbar 
global ekonomi. Ändå håller den globala 
uppkomsten av riktlinjer för redovisning 
av hållbarhet, även i utvecklingsländer, 
samordning och harmonisering av 
ramverken på att bli en växande 
utmaning som man bör ta itu med, med 
tanke på risken för överlappande, 
motstridiga och till och med 
konkurrerande standarder.

Or. en

Ändringsförslag 23
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information om deras efterlevnad av 
rättigheter och värderingar som skyddas 
av normer inom internationell rätt ska de 
tillämpa de vägledande principerna om 
näringsliv och mänskliga rättigheter 
Implementing the UN ”Protect, Respect 
and Remedy” Framework och OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag.
Företagen får även stödja sig på 
nationella ramar, EU-baserade ramar 
såsom gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas), och andra 
internationella ramar såsom 
Förenta nationernas (FN) Global 
Compact-initiativ, Internationella 
standardiseringsorganisationens 
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multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) När företagen tillhandahåller denna 
information får de stödja sig på 
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 från 
2011, Internationella 
standardiseringsorganisationens
ISO 26000, Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) 
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken, och det globala 
redovisningsinitiativet. I synnerhet bör 
dock företagen i EU rätta sig efter 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag för att garantera jämförbarhet av 
politiken för socialt ansvar och ställa upp 
en stabil standard. Fem år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv bör en 
bindande standard ha tagits fram.

Or. de
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Ändringsförslag 25
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I den utsträckning som behövs för att 
förstå företagens 
människorättsrelaterade, sociala och 
miljömässiga konsekvenser ska 
förvaltningsberättelsen innehålla 
icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som är relevanta för 
den aktuella verksamheten. För 
miljöaspekter ska de icke-finansiella 
indikatorerna t.ex. innefatta en 
bedömning av utsläppen av växthusgaser 
och användningen av energi, material, 
vatten och mark. Denna bedömning bör 
innefatta en uppskattning av 
användningen av dessa resurser i 
företagets leveranskedja.

Or. en

Ändringsförslag 26
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att göra redovisningen av 
icke-finansiell information från företag 
mer konsekvent och jämförbar, bör 
kommissionen fastställa ett harmoniserat 
ramverk som inbegriper centrala 
resultatindikatorer och metoder för 
resursmätning och för de internationella 
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ramverken, särskilt i fråga om företagens 
ansvar för att tillgodose rättigheter och 
värderingar som skyddas av normer i den 
internationella rätten.

Or. en

Ändringsförslag 27
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Medlemsstaterna ska se till att det 
finns tillräckliga och ändamålsenliga 
medel för att verkställa en fullständig, 
korrekt och trovärdig redovisning av 
icke-finansiell information från företagen 
i enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 28
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Investerarnas tillgång till icke-finansiell 
information utgör ett steg på vägen mot 
milstolpen att år 2020 ha infört marknads-
och strategiincitament som uppmuntrar 
företagen att investera i effektivitet, inom 
ramen för Färdplan för ett resurseffektivt 
Europa14.

(9) Investerarnas tillgång till icke-finansiell 
information utgör ett steg på vägen mot 
milstolpen att år 2020 ha infört marknads-
och strategiincitament som uppmuntrar 
företagen att investera i effektivitet, inom 
ramen för Färdplan för ett resurseffektivt 
Europa14. Framtida åtgärder för 
företagens sociala ansvar ska ses inom 
ramen för hela värdekedjan, dvs. från 
råvara via handel till återvinning.
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Or. de

Ändringsförslag 29
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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 17,5 miljoner 
euro eller en nettoomsättning på över
35 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Definitionen av vad som är ett stort företag bör tolkas i enlighet med den befintliga 
definitionen i det fjärde redovisningsdirektivet, enligt vilket ett företag är stort om det har ett 
genomsnittligt antal anställda över 250 och antingen en balansräkning på över 17,5 miljoner 
euro eller en nettoomsättning på över 35 miljoner euro.

Ändringsförslag 30
Josefa Andrés Barea

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 

(11) Tillämpningsområdet för dessa 
redovisningskrav för icke-finansiell 
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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.

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. es

Ändringsförslag 31
Josefa Andrés Barea

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 
aspekter som kön och andra aspekter, till 
exempel ålder, geografisk spridning, 
funktionshinder, 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. es
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Ändringsförslag 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 
aspekter som ålder, kön, särskilda behov, 
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. el

Ändringsförslag 33
Francisco Sosa Wagner

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 

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionshinder, utbildnings-
och yrkesbakgrund bör endast gälla stora 
börsnoterade bolag. Små och medelstora 
företag som kan undantas från vissa 
redovisningsskyldigheter enligt artikel 27 i 
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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.

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. es

Motivering

Funktionshinder är ett av de skäl till diskriminering som anges i EU-lagstiftningen mot 
diskriminering och erkänns som sådant även i EU-fördraget, tillsammans med ålder, kön, 
geografisk spridning osv. (artikel 10). EU:s handikappstrategi uppmanar dessutom till att 
integrera funktionshinder i alla politikområden i EU. Detta innebär att det ska föras in i 
agendorna i den offentliga sektorn och i företagen när det gäller företagens sociala ansvar.

Ändringsförslag 34
Alejo Vidal-Quadras

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 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionsnedsättning 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.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 37
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Översikten ska vara en balanserad och 
fullständig analys av utvecklingen och 
resultatet av bolagets verksamhet och av 
dess ställning, varvid hänsyn ska tas till 
verksamhetens storlek och komplexitet. 
Rapporteringskravet bör i möjligaste mån 
bygga på OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag från 2011.

Or. de

Ändringsförslag 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 39
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
information om konsekvenserna av 
företagens verksamhet i samhället, 
åtminstone när det gäller miljörelaterade, 
sociala och könsfrågor, samt om 
sysselsättning, och om den sociala 
dialogen, respekt för fackliga rättigheter 
och respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. es

Ändringsförslag 40
Bernd Lange

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

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 

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 
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innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor (bl.a. 
uppgifter om föreningsfrihet, om 
bundenhet av kollektivavtal och om 
sammanslutningar som inom företaget 
företräder arbetstagarnas intressen), 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. de

Ändringsförslag 41
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) För företag som under räkenskapsåret i 
genomsnitt har över 250 anställda och som 
på balansdagen antingen har en 
balansomslutning på över 17,5 miljoner 
euro eller en nettoomsättning på över
35 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, med hänsyn 
till företagets hela leveranskedja, bland 
annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 42
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – stycke 1 – inledningen

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

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, då detta är lämpligt, en 
redovisning av icke-finansiell information 
som innehåller information som särskilt 
har anknytning till miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, bland annat 
följande:

Or. en

Motivering

Relevansen avseende icke-finansiell redovisning skiljer sig mellan olika industrisektorer. 
Samtidigt som den kan vara mycket relevant för vissa företag och det kan ha utvecklats 
påtryckningar från marknaden i detta avseende, kanske den inte alls är relevant för andra 
företag. Det bör därför vara företagens sak att besluta om huruvida en sådan redovisning 
behövs, vilket anges i den aktuella versionen av redovisningskraven.

Ändringsförslag 43
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För företag som under räkenskapsåret i 
genomsnitt har över 500 anställda och som 
på balansdagen antingen har en 

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

balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro ska översikten även 
innehålla en redovisning av icke-finansiell 
information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning samt 
skattefusk, bland annat följande:

Or. fr

Motivering

Man föreslår att det ska läggas till ett krav om redovisning av icke-finansiell information för 
bekämpning av skattefusk, vilket är mål inom G20.

Ändringsförslag 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 45
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Viktiga händelser som inträffat i 
förhållande till dessa aspekter under 
rapporteringsperioden.

Or. es

Motivering

Redovisningen av icke-finansiell information bör innehålla information om alla viktiga 
händelser när det gäller nämnda aspekter, eftersom denna information är nödvändig för att 
ge konsumenterna och investerarna en tydlig och uttömmande bild av konsekvenserna av 
företagens verksamhet.

Ändringsförslag 46
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Risker förenade med dessa frågor med 
anknytning till företagets verksamhet, 
som sannolikt kan orsaka, eller har 
orsakat, allvarliga negativa sociala, 
miljömässiga och människorättsliga
effekter, och hur företaget hanterar dessa 



AM\1006654SV.doc 23/56 PE521.693v01-00

SV

risker.

Or. en

Ändringsförslag 47
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Riskerna för företaget och samhället 
som är förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Or. es

Motivering

Denna ändring föreslås för att texten ska stämma överens med den nya definitionen av 
företagens sociala ansvar.

Ändringsförslag 48
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) De främsta sektorsspecifika risker 
förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Or. it

Motivering

Riskerna för berörda parter varierar från företag till företag, och man kan inte fastställa 
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någon rangordning av riskernas omfattning utan en objektiv och normativ bedömningsgrund.

Ändringsförslag 49
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) en analys av resursanvändning, som 
minst innefattar markanvändning, 
vattenanvändning, utsläpp av 
växthusgaser, energianvändning och 
materialanvändning,

Or. en

Ändringsförslag 50
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Beslutet om företagen ska ta hänsyn till politiken för företagens sociala ansvar fattas av dem 
själva. I ett sådant fall kan man dra slutsatsen att företaget inte anser att denna politik är 
relevant för dess ekonomiska verksamhet och/eller att investerarna inte visar något särskilt 
intresse för denna information. Det är oklart varför ett företag sedan ska förklara detta.
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Ändringsförslag 51
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om ett företag inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna en 
förklaring till varför det inte har det.
Förklaringen ska innehålla en 
bedömning av riskerna med beslutet att 
inte tillämpa en sådan politik.
Bland samhällskonsekvenserna av
företagens verksamhet ska också tas upp 
konsekvenserna från det informerande 
företagets verksamhet och verksamheten i 
andra företag knutna till detta genom 
affärsrelationer, som till exempel 
gemensamma företag, försörjningskedjor 
och underleverantörer.

Or. es

Motivering

Det är viktigt, såsom framhålls i parlamentets betänkanden om företagens sociala ansvar, att 
den icke-finansiella informationen också omfattar försörjningskedjorna och 
underleverantörerna. Det är också nödvändigt att investerare och konsumenter känner till 
riskbedömningar utförda av de företag som inte tillämpar politiken avseende frågor om 
icke-finansiell information.

Ändringsförslag 52
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

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

Om ett företag, som omfattas av detta 
direktiv och som har färre än 
500 anställda, inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska det lämna en 
förklaring till varför det inte har det.

Or. en

Motivering

Förhållningssättet ”följ och förklara” bör bara gälla företag med 250–500 anställda. Om 
antalet anställda är över 500 bör kravet att offentliggöra informationen enligt detta direktiv 
vara obligatoriskt.

Ändringsförslag 53
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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 bör det beakta sitt ansvar att 
respektera de rättigheter och värderingar 
som skyddas av internationell rätt. I detta 
avseende ska företaget tillämpa de 
vägledande principerna om näringsliv och 
mänskliga rättigheter Implementing the 
UN ”Protect, Respect and Remedy” 
Framework och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Företaget får 
dessutom stödja sig på nationella, 
EU-baserade eller internationella ramar, 
och ska i så fall redovisa vilken ram det har 
använt sig av. Denna bestämmelse ska 
gälla utan att det påverkar tillämpningen 
av kraven i detta direktiv eller av någon 
annan EU-lagstiftning eller EU-riktlinjer 
som innehåller mer bestämda regler för 
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företagens redovisning av icke-finansiell 
information.

Or. en

Ändringsförslag 54
Josefa Andrés Barea

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 bör den grunda sig på 
riktlinjerna från föreliggande direktiv om 
icke-finansiell information under året 
efter antagandet av dessa. Redan tidigare 
bör företaget stödja sig på åtminstone 
FN:s vägledande principer om företag 
och mänskliga rättigheter som genomförts 
för att ”skydda, respektera, åtgärda” och i 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Företaget får också stödja sig på 
nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

Or. es

Ändringsförslag 55
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I den utsträckning som behövs för att 
förstå bolagets utveckling, resultat eller 

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

ställning samt konsekvenserna för 
samhället, och till förmån för öppenhet 
och jämförbarhet i analysen, ska denna
innefatta både de finansiella och 
icke-finansiella centrala resultatindikatorer 
som är relevanta för den aktuella 
verksamheten. Analysen ska innehålla de 
finansiella och icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som fastställs i 
kommissionens riktlinjer under ett år efter 
antagandet av dessa.

Or. es

Motivering

De finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorerna är oerhört viktiga för att 
garantera en lämplig jämförelsenivå av informationen från de olika företagen.

Ändringsförslag 56
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Jürgen Creutzmann
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 58
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) I syfte att genomföra krav enligt 
artikel 46 ska kommissionen anta 
delegerade akter, i enlighet med 
artikel 53a (ny), och fastställa 
förteckningen över relevanta 
minimiindikatorer som omfattar minst 
följande information:
– social: uppgifter om sysselsättning, 
kollektivavtal, lönestruktur, hälsa och 
säkerhet, fort- och utbildning, för kön och 
region,
– miljö: uppgifter om resursanvändning, 
som minst innefattar markanvändning, 
vattenanvändning, utsläpp av 
växthusgaser, energianvändning och 
materialanvändning,
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– mänskliga rättigheter: uppgifter om 
antalet klagomål med anknytning till 
mänskliga rättigheter och vidtagna 
åtgärder av företaget, leverantörer och 
andra affärspartner.
De delegerade akterna ska antas senast 
18 månader efter antagandet av direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Kommissionen ska inrätta en 
rådgivningsnämnd för icke-finansiell 
redovisning för att stödja införandet av 
krav på icke-finansiell redovisning och 
för att engagera berörda parter i 
utarbetandet av riktlinjer för metoder för 
och användning av internationella 
standarder och icke-finansiella 
resultatindikatorer enligt vad som avses i 
artikel 46.1, på ett välavvägt och öppet 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 60
Bernd Lange

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

da) Europeiska företag som är 
verksamma i tredjeländer ska inom ramen 
för redovisningskravet om 
miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor samt om 
respekt för mänskliga rättigheter även 
redogöra för sin verksamhet i 
tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 61
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Trots betydelsen av icke-finansiell information bör företagen fortfarande ha rätt att besluta 
om hur och var de offentliggör denna. Företag som redan offentliggör separata redovisningar 
bör ha möjlighet att fortsätta med detta.
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Ändringsförslag 62
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 78/660/EEC
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 de uppgifter 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.”

Or. el

Motivering

Språklig ändring.

Ändringsförslag 63
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Ett företag som är ett dotterföretag ska 
undantas från kraven i punkt 1 b, om 
företaget och dess dotterföretag omfattas 
av ett annat företags redovisning och 
förvaltningsberättelse och denna 

utgår
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sammanställda redovisning upprättas i 
enlighet med artikel 36.1 i 
direktiv 83/349/EEG.”

Or. en

Ändringsförslag 64
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 78/660/EEC
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Ett företag som är ett dotterföretag ska 
undantas från kraven i punkt 1 b, om 
företaget och dess dotterföretag omfattas 
av ett annat företags redovisning och 
förvaltningsberättelse och denna 
sammanställda redovisning upprättas i 
enlighet med artikel 36.1 i 
direktiv 83/349/EEG.”

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 65
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 

utgår
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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.”

Or. en

Motivering

Det finns redan rättsliga krav avseende redovisningen av styrelsens sammansättning. Den 
föreslagna ställningen anger dessutom exakta parametrar som verkar tillhandahålla en 
särskild form av mångfaldspolitik i stället för att bara göra redovisningen obligatorisk.

Ändringsförslag 66
Josefa Andrés Barea

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 
aspekter som kön och andra frågor som
ålder, geografisk spridning,
funktionshinder, utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolitikens 
mål, hur den har genomförts och dess 
resultat under redovisningsperioden.”

Or. es

Ändringsförslag 67
Francisco Sosa Wagner
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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 
aspekter som ålder, kön, funktionshinder,
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 förklaring
av detta.”

Or. es

Motivering

Funktionshinder är ett av de skäl till diskriminering som anges i EU-lagstiftningen mot
diskriminering och erkänns som sådant även i EU-fördraget, tillsammans med ålder, kön, 
geografisk spridning osv. (artikel 10). EU:s handikappstrategi uppmanar dessutom till att 
integrera funktionshinder i alla politikområden i EU. Detta innebär att det ska föras in i 
agendorna i den offentliga sektorn och i företagen när det gäller företagens sociala ansvar.

Ändringsförslag 68
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EEC
Artikel 46 – 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, särskilda behov, 
geografisk spridning, utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolitikens 
mål, hur den har genomförts och dess 

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

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

Or. el

Ändringsförslag 69
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – 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 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, funktionshinder, utbildnings-
och yrkesbakgrund samt 
mångfaldspolitikens mål, hur den har 
genomförts och dess resultat under 
redovisningsperioden. Om företaget inte 
har någon sådan politik, ska redovisningen 
innehålla en klar motivering av detta.”

Or. en

Ändringsförslag 70
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa effektiva och 
lämpliga mekanismer för att möjliggöra 
en korrekt icke-finansiell 
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informationsspridning från företagen, i 
enlighet med vad som anges i detta 
direktiv.
Medlemsstaterna ska inrätta effektiva 
nationella förfaranden för att uppfylla de 
skyldigheter som följer på detta direktiv. 
Dessa förfaranden ska också vara 
tillgängiga för alla fysiska och juridiska 
personer som har ett legitimt intresse i att 
se till att det som föreskrivs i detta direktiv 
efterlevs.

Or. es

Motivering

Specifika mekanismer bör inrättas i medlemsstaterna för att direktivet ska kunna tillämpas 
och uppfyllas korrekt. Medlemsstaterna bör ha nödvändig flexibilitet vid användningen av 
dessa mekanismer eftersom situationen skiljer sig åt i de olika länderna.

Ändringsförslag 71
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel 53aa ska införas:
”Artikel 53aa
Utövande av delegering
1. Befogenheterna att anta delegerade 
akter ges till kommissionen på de villkor 
som fastställs i denna artikel.
2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 46ca ska ges till 
kommissionen för en period av fyra år 
från och med … .(4)*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast sex månader före 
utgången av perioden av fyra år. 
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Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 46ca får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet uppgör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte sådana delegerade akter som redan 
trätt i kraft.
4. När kommissionen antar delegerade 
akter ska den omgående och samtidigt 
anmäla detta till Europaparlamentet och 
rådet.
5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 46ca ska träda i kraft endast 
om varken Europaparlamentet eller rådet 
har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av tre 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 72
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Ändring av direktiv 2013/34/EU
Följande artikel 48a ska införas:
”Artikel 48a
Kompletterande landsspecifik redovisning 
för alla sektorer
1. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
företag årligen, för varje medlemsstat och
tredjeland där det är etablerat, och för 
räkenskapsåret offentliggör följande 
information på gruppnivå:
a) namn, verksamhetens art och 
geografiskt område,
b) omsättning,
c) antal anställda i heltidsekvivalenter,
d) vinst eller förlust före skatt,
e) skatt på resultatet,
f) mottagna statliga subventioner.
2. Kravet i punkt 1 i denna artikel ska inte 
tillämpas på företag som lyder under 
lagen i en medlemsstat vars moderbolag 
lyder under lagarna i en medlemsstat och 
vars information ingår i den information 
som redovisas av detta 
moderbolag/företag enligt punkt 1 i denna 
artikel.
3. Den information som avses i punkt 1 
ska granskas i enlighet med 
direktiv 2006/43/EG och ska om möjligt 
offentliggöras som en bilaga till 
årsredovisningen eller i tillämpliga fall till 
de konsoliderade räkenskaperna för det 
berörda företaget.”

Or. en
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Ändringsförslag 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 74
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Översikten ska vara en balanserad analys 
av verksamhetens utveckling och resultat 
och av ställningen i de företag, betraktade 
som en helhet, som omfattas av den 
sammanställda redovisningen, varvid 
hänsyn ska tas till verksamhetens storlek 
och komplexitet. Rapporteringskravet bör 
i möjligaste mån bygga på OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag från 
2011.

Or. de
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Ändringsförslag 75
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
250 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över 
20 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 40 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av 
icke-finansiell information om
konsekvenserna av företagens verksamhet 
i samhället, åtminstone när det gäller
miljörelaterade, sociala, könsrelaterade 
frågor och sysselsättning, samt social 
dialog och respekt för fackliga rättigheter,
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
bland annat följande:

Or. es

Motivering

Det är viktigt att detta direktiv följer den nya definitionen av företagens sociala ansvar och att 
trösklarna är desamma som fastställs i de olika direktiven.

Ändringsförslag 76
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

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

För moderföretag till företag som ska 
omfattas av den sammanställda 
redovisningen och som tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
250 anställda och som på balansdagen 
antingen har en balansomslutning på över
17,5 miljoner euro eller en nettoomsättning 
på över 35 miljoner euro ska översikten 
även innehålla en redovisning av icke-
finansiell information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning, med hänsyn 
till företagets hela leveranskedja, bland 
annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 77
Bernd Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 78
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Relevansen avseende icke-finansiell rapportering skiljer sig mellan olika industrisektorer. 
Samtidigt som den kan vara mycket relevant för vissa företag och det kan ha utvecklats 
påtryckningar från marknaden i detta avseende, kanske den inte alls är relevant för andra 
företag. Det bör därför vara företagens sak att besluta om huruvida en sådan rapportering 
behövs, vilket anges i den aktuella versionen av rapporteringskraven.
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Ändringsförslag 79
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 78/660/EEG
 Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 80
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Viktiga händelser som inträffat i 
förhållande till dessa aspekter under 
rapporteringsperioden.

Or. es
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Motivering

Redovisningen av icke-finansiell information bör innehålla information om alla viktiga 
händelser när det gäller nämnda aspekter, eftersom denna information är nödvändig för att 
ge konsumenterna och investerarna en tydlig och uttömmande bild av konsekvenserna av 
företagens verksamhet.

Ändringsförslag 81
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Risker förenade med dessa frågor
kopplade till företagets verksamhet, vilka 
sannolikt kommer att få, eller har fått, 
allvarliga sociala, miljömässiga och 
människorättsrelaterade konsekvenser,
och hur företaget hanterar dessa risker.

Or. en

Ändringsförslag 82
Josefa Andrés Barea

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) Riskerna för företaget och samhället 
som är förenade med dessa frågor och hur 
företaget hanterar dessa risker.

Or. es
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Motivering

Denna ändring föreslås för att texten ska stämma överens med den nya definitionen av 
företagens sociala ansvar.

Ändringsförslag 83
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 3 – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) en analys av resursanvändning, som 
minst innefattar markanvändning, 
vattenanvändning, utsläpp av 
växthusgaser och användning av 
material,

Or. en

Ändringsförslag 84
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Beslutet om företagen ska ta hänsyn till politiken för företagens sociala ansvar fattas av dem 
själva. I ett sådant fall kan man dra slutsatsen att företaget inte anser att denna politik är 
relevant för dess ekonomiska verksamhet och/eller att investerarna inte visar något särskilt 
intresse för denna information. Det är oklart varför ett företag sedan ska förklara detta.

Ändringsförslag 85
Josefa Andrés Barea

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 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska företaget
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.

Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor, ska de lämna en 
förklaring till varför det inte har det.
Förklaringen ska innehålla en 
bedömning av riskerna med beslutet att 
inte tillämpa en sådan politik.
Bland samhällskonsekvenserna av 
företagens verksamhet ska också tas upp 
konsekvenserna från det informerande 
företagets verksamhet och verksamheten i 
andra företag knutna till detta genom 
affärsrelationer, som till exempel 
gemensamma företag, försörjningskedjor 
och underleverantörer.

Or. es

Motivering

Det är viktigt, såsom framhålls i parlamentets betänkanden om företagens sociala ansvar, att 
den icke-finansiella informationen också omfattar försörjningskedjorna och 
underleverantörerna. Det är också nödvändigt att investerare och konsumenter känner till 
riskbedömningar utförda av de företag som inte tillämpar politiken avseende frågor om icke-
finansiell information.
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Ändringsförslag 86
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 87
Josefa Andrés Barea

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
årsberättelsen bör den grunda sig på 
riktlinjerna från föreliggande direktiv om 
icke-finansiell information under året 
efter antagandet av dessa. Redan tidigare 
bör företaget stödja sig på åtminstone 
FN:s vägledande principer om företag 
och mänskliga rättigheter som genomförts 
för att ”skydda, respektera, åtgärda” och i 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. Den sammanställda 
årsberättelsen får också stödja sig på 
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nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och företaget ska i så 
fall redovisa vilken ram det har använt sig 
av.

Or. es

Ändringsförslag 88
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När företaget tillhandahåller denna 
information i den sammanställda 
förvaltningsberättelsen, får det stödja sig 
på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och ska i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.

När företaget tillhandahåller denna 
information ska det beakta sitt ansvar för 
att tillgodose rättigheter och värderingar 
som skyddas av internationell rätt. I detta 
avseende ska företaget tillämpa de 
vägledande principerna för företag och 
mänskliga rättigheter för genomförande 
av FN:s ”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. Denna bestämmelse ska 
tillämpas utan att det påverkar kraven i
detta direktiv eller annan EU-lagstiftning 
eller andra riktlinjer som innehåller mer 
specifika regler för företagens 
icke-finansiella redovisning.

Or. en

Ändringsförslag 89
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Analysen ska innefatta både de finansiella 
och de icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som är relevanta för den 
aktuella verksamheten. I enlighet med 
detta direktiv ska kommissionen anta 
delegerade akter, enligt artikel 53a (ny), 
och fastställa förteckningen över 
relevanta minimiindikatorer som omfattar 
minst följande information:
– social: uppgifter om sysselsättning, 
kollektivavtal, lönestruktur, hälsa och 
säkerhet, fort- och utbildning, för kön och 
region,
– miljö: uppgifter om resursanvändning, 
som minst innefattar markanvändning, 
vattenanvändning, utsläpp av 
växthusgaser, energianvändning och 
materialanvändning,
– mänskliga rättigheter: uppgifter om 
antalet klagomål med anknytning till 
mänskliga rättigheter och vidtagna 
åtgärder av företaget, leverantörer och 
andra affärspartner.

Or. en

Ändringsförslag 90
Josefa Andrés Barea

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
 Direktiv 83/394/EEG
 Artikel 36 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den utsträckning som behövs för att förstå 
utveckling, resultat eller ställning ska 

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

ställning samt konsekvenserna för 
samhället, och till förmån för öppenhet 
och jämförbarhet i analysen, ska denna 
innefatta både de finansiella och de 
icke-finansiella centrala resultatindikatorer 
som är relevanta för den aktuella 
verksamheten. Analysen ska innehålla de 
finansiella och icke-finansiella centrala 
resultatindikatorer som fastställs i 
kommissionens riktlinjer under ett år efter 
antagandet av dessa. 

Or. es

Motivering

De finansiella och icke-finansiella centrala resultatindikatorerna är oerhört viktiga för att 
garantera en lämplig jämförelsenivå av informationen från de olika företagen.

Ändringsförslag 91
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92
Bernd Lange

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
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Direktiv 83/349/EEC
Artikel 36 – punkt 1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska företag som är verksamma i 
tredjeländer ska inom ramen för 
redovisningskravet om miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor 
samt om respekt för mänskliga rättigheter
även redogöra för sin verksamhet i 
tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 93
Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Trots betydelsen av icke-finansiell information bör företagen fortfarande ha rätt att besluta 
om hur och var de offentliggör denna. Företag som redan offentliggör separata redovisningar 
bör ha möjlighet att fortsätta med detta.

Ändringsförslag 94
Josefa Andrés Barea

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska införa effektiva 
och lämpliga mekanismer för att 
möjliggöra en korrekt icke-finansiell 
informationsspridning från företagen, i 
enlighet med vad som anges i detta 
direktiv.
Medlemsstaterna ska inrätta effektiva 
nationella förfaranden för att uppfylla de 
skyldigheter som följer på detta direktiv. 
Dessa förfaranden ska också vara 
tillgängliga för alla fysiska och juridiska 
personer som har ett legitimt intresse i att 
se till att det som föreskrivs i detta direktiv 
efterlevs.

Or. es

Motivering

För att undvika risken för ”ekologisk tvätt” och bedräglig information, bör medlemsstaterna 
inrätta specifika mekanismer för att direktivet ska kunna tillämpas och uppfyllas korrekt. 
Medlemsstaterna bör ha nödvändig flexibilitet vid användningen av dessa mekanismer 
eftersom situationen skiljer sig åt i de olika länderna.

Ändringsförslag 95
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
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Direktiv 83/349/EEC
Artikel 53a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Följande artikel 53a ska införas:
”Artikel 53a
Utövande av delegering
1. Befogenheterna att anta delegerade 
akter ges till kommissionen på de villkor 
som fastställs i denna artikel.
2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 36 ska ges till 
kommissionen för en period av fyra år 
från och med … .(4)*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast sex månader före 
utgången av perioden av fyra år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 36 får närsomhelst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet uppgör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte sådana delegerade akter som redan 
trätt i kraft.
4. När kommissionen antar delegerade 
akter ska den omgående och samtidigt 
anmäla detta till Europaparlamentet och 
rådet.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 36 träder i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
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inom en period av tre månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 96
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
Direktiv 2002/14/EG
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Ändring av direktiv 2002/14/EG

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
(1) I punkt 2 ska följande led d läggas till:
”(d) då detta är lämpligt, information och 
samråd om den icke-finansiella 
informationen och 
mångfaldighetsinformationen som 
innefattas i den förvaltningsberättelse 
eller den sammanställda 
förvaltningsberättelse som avses i 
respektive direktiv 78/660/EEG och 
direktiv 83/349/EEG.”

Or. en

Ändringsförslag 97
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [tre år efter antagande av detta 
direktiv] ska kommissionen se över 
bestämmelserna i artikel 46 i 
direktiv 78/660/EEG och artikel 36 i 
direktiv 83/349/EEG och inge en rapport 
till Europaparlamentet och rådet 
tillsammans med, om detta är lämpligt, 
lagstiftningsförslag om:
– icke-finansiell information redovisad i 
praktiken, inbegripet leveranskedjans 
täckning, huruvida denna är effektiv, 
huruvida lämplig vägledning och 
lämpliga metoder tillhandahålls,
– framstegen för icke-finansiell 
redovisning i världen,
– genomförandet av FN:s ”Protect, 
Respect and Remedy” Framework och 
dess vägledande principer och av OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag,
– användningen av indikatorer som har 
antagits genom delegerade akter,
– utvärderingen när det gäller att göra 
dessa bestämmelser obligatoriska även för 
företag med 250–499 anställda,
– effektiviteten hos befintliga mekanismer 
för verifiering och verkställighet.”

Or. en


