
PA\1002327SV.doc PE516.970v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2013/0110(COD)

10.9.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Föredragande: Bendt Bendtsen



PE516.970v01-00 2/10 PA\1002327SV.doc

SV

PA_Legam



PA\1002327SV.doc 3/10 PE516.970v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Inledning 

Företagens sociala ansvar (CSR) har under åren utvecklats till ett framgångsrikt sätt att skapa 
ett mervärde när det gäller både att uppnå affärsrelaterade mål och att bidra till en god 
samhällsutveckling genom företagens ökade hänsynstagande till långsiktiga miljö- och 
samhällsutmaningar. Europa är den region i världen där flest företag har anslutit sig till 
FN:s Global Compact-initiativ, inom ramen för vilket företagen lämnar in årliga rapporter om 
sin CSR-verksamhet.

Föredraganden för ITRE:s betänkande anser att redovisning av icke-finansiell information, 
såsom företagens redovisning av CSR-strategier, även i fortsättningen bör utgå från företagen. 
Insatser och redovisning på CSR-området bör vara inriktade på frågor som är av central 
betydelse för företagens strategier och bör komplettera dessa snarare än att utgöra en övning i 
byråkrati. Företag är av olika karaktär, och de själva är bäst lämpade att avgöra vilka frågor 
och initiativ som är relevantast för respektive CSR-verksamhet.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som ett sätt att främja transparens och ta itu 
med fragmenteringen och de olika krav som företag runtom i unionen ställs inför när de 
redovisar icke-finansiell verksamhet gentemot berörda parter.

Förklaring av ändringsförslagen

1) Efterlevnad och förklaring

För att ta itu med transparens- och fragmenteringsfrågor för berörda parter när det gäller vilka 
ramar som företagen använder, vilka tematiska områden de lämnar in redovisning om och var 
berörda parter kan hitta deras redovisning anser föredraganden att det räcker att låta kravet på 
redovisning av CSR-verksamhet i förvaltningsberättelsen gälla för företag som har en 
CSR-strategi. Det är dessutom viktigt att CSR även i fortsättningen utgår från företagen samt 
att motivera företagen att engagera sig för CSR som en del av sin företagsstrategi. Mot 
bakgrund av detta kommer en lång förteckning över politiskt motiverade kategorier bara att 
utgöra en administrativ börda som inte ger något mervärde för vare sig företagen (som inte 
nödvändigtvis bedriver verksamhet inom en sektor där en viss kategori är relevant) eller 
berörda parter. 

2) Risker

Föredraganden föreslår att typerna av risker ändras till ”huvudsakliga risker” för att göra det 
möjligt för företagen att inrikta sin redovisning på relevanta föreliggande risker och beskriva 
dessa närmare utan att fylla ut förvaltningsberättelsen med allmän, intetsägande text om risker 
som är tillämpliga på alla företag i alla sektorer.
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3) Regleringsramar

Föredraganden föreslår att ”nationella ramar” stryks för att motverka fragmenteringen och 
främja transparensen för berörda parter som tar del av och jämför redovisningar. Vid 
redovisning bör man stödja sig på väletablerade internationella och EU-baserade ramar. 

4) Mångfald

Föredraganden anser att små och medelstora företag uttryckligen bör vara undantagna från 
kravet på redovisning av mångfaldspolitik, ett krav som är tillämpligt på börsnoterade företag. 
Vidare anser föredraganden att ”motivering” bör strykas eftersom det borde vara tillräckligt 
med en ”tydlig förklaring”. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 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.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a 
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46 – punkt 1 – led b – 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, på 
balansdagen antingen har en 
balansomslutning på över 20 miljoner euro 
eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro samt har antagit en 
strategi när det gäller miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
ska översikten även innehålla en 
redovisning av icke-finansiell information 
som innehåller information om bland 
annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 3

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 4

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

Ändringsförslag 5

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 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.”

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46a – punkt 1 – led g
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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, 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 tydlig förklaring till detta.”

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 46a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Punkt 1 g ska inte gälla de företag som 
avses i artikel 27.”

”4. Punkt 1 g ska inte gälla vare sig de 
företag som avses i artikel 27 eller 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG1.
__________________
1 Kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led a
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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, tillsammans under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda, på balansdagen antingen har 
en balansomslutning på över 20 miljoner 
euro eller en nettoomsättning på över 
40 miljoner euro samt har antagit en 
strategi när det gäller miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, 
respekt för mänskliga rättigheter samt 
bekämpning av korruption och bestickning, 
ska översikten även innehålla en 
redovisning av icke-finansiell information 
som innehåller information om bland 
annat följande:

Or. en

Ändringsförslag 9

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) Huvudsakliga risker förenade med 
dessa frågor och hur företaget hanterar 
dessa risker.

Or. en

Ändringsförslag 10

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

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om ett moderföretag utarbetar en 
fullständig redovisning för samma 
räkenskapsår för alla företag i koncernen 
som omfattas av den sammanställda 

”4. Om ett moderföretag utarbetar en 
fullständig redovisning för samma 
räkenskapsår för alla företag i koncernen 
som omfattas av den sammanställda 
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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.”

redovisningen baserad på 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.”

Or. en


