
PR\1006774SV.doc PE521.714v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor

2013/0110(COD)

17.10.2013

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om 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))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Raffaele Baldassarre



PE521.714v01-00 2/37 PR\1006774SV.doc

SV
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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om 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))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0207),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 50.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0103/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
…1,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och valutafrågor, 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd samt utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

                                               
1 EUT L…
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag 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

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om ändring av rådets direktiv 
2013/34/EU om redovisning av stora 
företags och koncerners icke-finansiella 
information och mångfaldspolitik

Or. en

Motivering

Direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG har blivit upphävda genom direktiv 2013/34/EU.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kommissionen konstaterar att det finns 
ett behov av att öka öppenheten, när det 
gäller den sociala och miljörelaterade 
information som företag inom alla sektorer 
tillhandahåller, för att säkerställa att 
samma regler gäller för alla. Den gör detta 
i sitt meddelande av den 13 april 2011 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln 
Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att 
stimulera tillväxten och stärka förtroendet 
för inre marknaden ”Gemensamma insatser 
för att skapa ny tillväxt”9.

(1) Kommissionen konstaterar att det finns 
ett behov av att öka öppenheten, när det 
gäller den sociala och miljörelaterade 
information som företag inom alla sektorer 
tillhandahåller, för att säkerställa att 
samma regler gäller för alla. Den gör detta 
i sitt meddelande av den 13 april 2011 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln 
Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att 
stimulera tillväxten och stärka förtroendet 
för inre marknaden ”Gemensamma insatser 
för att skapa ny tillväxt”9.

__________________ __________________
9 KOM(2011) 206 slutlig av den 13 april 
2011.

9 COM(2011)0206 av den 13 april 2011.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En förnyad EU-strategi 
2011–2014 för företagens sociala ansvar10, 
som antogs den 25 oktober 2011, 
upprepades att det finns ett behov av att 
förbättra företagens redovisning av social 
och miljörelaterad information genom ett 
lagstiftningsförslag på området.

(2) I meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén En förnyad EU-strategi 
2011–2014 för företagens sociala ansvar10, 
som antogs den 25 oktober 2011, 
upprepades att det finns ett behov av att 
förbättra företagens redovisning av social 
och miljörelaterad information genom ett 
lagstiftningsförslag på området.

__________________ __________________
10 KOM(2011) 681 slutlig av den 25 
oktober 2011.

10 COM(2011)0681 av den 25 oktober 
2011.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I sina resolutioner av den 6 februari 
2013 om företagens sociala ansvar: ett 
ansvarstagande, transparent och 
ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar 
tillväxt11 respektive om företagens sociala 
ansvar: att arbeta för samhällets intressen 
och för hållbar återhämtning för alla12

erkände Europaparlamentet betydelsen av 
att företag offentliggör information om 
hållbarhet, t.ex. sociala och ekonomiska 
faktorer, i syfte att fastställa risker för 
hållbarheten och öka investerarnas och 
konsumenternas förtroende och 
uppmanade kommissionen att lägga fram 
ett förslag till lagstiftning om företags 

(3) I sina resolutioner av den 6 februari 
2013 om företagens sociala ansvar: ett 
ansvarstagande, transparent och 
ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar 
tillväxt11, respektive om företagens sociala 
ansvar: att arbeta för samhällets intressen 
och för hållbar återhämtning för alla12, 
erkände Europaparlamentet betydelsen av 
att företag offentliggör information om 
hållbarhet, t.ex. sociala och ekonomiska 
faktorer, i syfte att fastställa risker för 
hållbarheten och öka investerarnas och 
konsumenternas förtroende. I enlighet med 
detta uppmanade parlamentet
kommissionen att lägga fram ett förslag till 
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redovisning av icke-finansiell information. lagstiftning om företags redovisning av 
icke-finansiell information, som bör 
erbjuda stort handlingsutrymme så att 
hänsyn kan tas till de många olika 
dimensionerna av företagens sociala 
ansvar och de många olika sätt på vilka 
politiken för detta ansvar kan tillämpas av 
företagen, tillsammans med en tillräckligt 
hög nivå av jämförbarhet för att 
investerares och andra intressenters 
behov ska tillgodoses, liksom behovet av 
att ge konsumenterna lättillgänglig 
information om affärsverksamhetens 
konsekvenser för samhället.

__________________ __________________
11 Betänkande om företagens sociala 
ansvar: ett ansvarstagande, transparent och 
ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar 
tillväxt (2012/2098(INI)); Utskottet för 
rättsliga frågor. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//SV&language=S
V

11 Betänkande om företagens sociala 
ansvar: ett ansvarstagande, transparent och 
ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar 
tillväxt (2012/2098(INI)); Utskottet för 
rättsliga frågor. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//SV&language=S
V

12 Betänkande om företagens sociala 
ansvar: att arbeta för samhällets intressen 
och för hållbar återhämtning för alla 
(2012/2097(INI)); Utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//SV&language=S
V

12 Betänkande om företagens sociala 
ansvar: att arbeta för samhällets intressen 
och för hållbar återhämtning för alla 
(2012/2097(INI)); Utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//SV&language=S
V

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Samordningen av nationella 
bestämmelser om stora aktiebolags 
redovisning av icke-finansiell information,
är lika viktig för såväl företag, som 
aktieägare och andra berörda parter. En 
samordning är nödvändig på dessa 
områden eftersom de flesta av dessa 
företag är verksamma i mer än en 
medlemsstat.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det är också nödvändigt att fastställa 
vissa rättsliga minimikrav när det gäller i 
vilken utsträckning EU:s företag ska 
offentliggöra informationen. 
Förvaltningsberättelserna bör ge en rättvis 
och heltäckande bild av ett företags politik, 
resultat och risker.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 7

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 

(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 
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information som minst innehåller 
information om miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och bestickning. Denna 
redovisning bör innehålla en beskrivning 
av politik, resultat och risker förenade med 
dessa frågor.

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. Redovisningen av icke-
finansiell information bör även, när så är 
lämpligt, innehålla en hänvisning till de 
förfaranden för tillbörlig aktsamhet som 
har genomförts för att identifiera, 
förebygga och dämpa faktiska och 
potentiella negativa konsekvenser på ett 
sätt som är lämpligt i förhållande till 
företagens storlek och verksamhetens typ 
och sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) När det gäller miljöaspekter bör 
redovisningen i tillämpliga fall innehålla 
detaljerad information om de förutsebara 
konsekvenserna av ett företags 
verksamhet för miljö, hälsa och säkerhet, 
användning av förnybar och icke 
förnybar energi, utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar. När det gäller 
sociala och anställningsrelaterade frågor 
bör informationen i redovisningarna 
särskilt avse företagets relationer till sina 
underleverantörer, tillämpning av 
grundläggande konventioner från 
Internationella arbetsorganisationen 
(ILO), arbetsförhållanden, social dialog, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 
dialog med lokala samhällen, samt 
åtgärder som vidtagits för att se till att 
lokalsamhällena skyddas och utvecklas. 
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När det gäller mänskliga rättigheter och 
bekämpning av korruption och 
bestickning bör redovisningen av icke-
finansiell information som ett minimum 
innehålla information om hur man 
försökt förebygga kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och vilka 
instrument som tillämpas för att motverka 
korruption och bestickning.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Företagen bör redovisa tillräcklig 
information om de frågor där det framstår 
som mest sannolikt att allvarliga 
konsekvenser riskerar att uppstå, 
tillsammans med sådana som redan har 
uppstått. Konsekvensernas allvar bör 
bedömas efter hur omfattande och svåra 
de är. Riskerna för negativa konsekvenser 
kan uppstå genom företagets egen 
verksamhet eller vara kopplade till dess 
drift, produkter eller affärsförbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Offentliggörande av information om 
de största riskerna, förestående utveckling 
eller ärenden som är under förhandling, 
kan leda till att känslig 
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företagsinformation lämnas ut, och 
därmed inverka på affärsmodellen och i 
sista hand snedvrida konkurrensen. Av 
denna anledning bör personer i företagets 
styrelse, ledning eller tillsynsorgan ges 
möjlighet att bestämma huruvida sådan 
information ska lämnas ut, om ett 
utlämnande allvarligt skulle kunna skada 
företagets intressen.

Or. en

Ändringsförslag 11

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 bör de som allmän regel
stödja sig på de vägledande principerna om 
näringsliv och mänskliga rättigheter med 
tillämpning av FN:s principer om att 
skydda, respektera och åtgärda (”Protect, 
Respect and Remedy”), OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag och ILO:s
trepartsdeklaration om principer för 
multinationella företag och den sociala 
politiken. Företagen får även stödja sig på 
nationella ramar, EU-baserade ramar 
såsom gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) och 
internationella ramar såsom FN:s Global 
Compact-initiativ, Internationella 
standardiseringsorganisationens ISO 
26000, det globala redovisningsinitiativet, 
Carbon Disclosure Project (CDP) samt 
Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB).

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ökad insyn i verksamheten i stora 
företag och koncerner är viktig för att 
skydda inkomster och se till att 
allmänheten känner att skattesystemen är 
rättvisa och effektiva och att 
unionsmedborgarna har förtroende för 
stora företag och koncerner. I sina 
slutsatser den 22 maj 2013 efterlyste 
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Europeiska rådet snabba framsteg för att 
motverka skatteflykt och skattefusk, och 
beslutade bland annat att behandlingen 
av förslaget om ändring av direktiven om 
redovisning av stora företags och 
koncerners icke-finansiella information 
och mångfaldspolitik särskilt ska fokusera 
på att se till att stora företag och 
koncerner gör en landsspecifik 
rapportering. När kommissionen ser över 
rapporteringssystemet för 
direktiv 2013/34/EG bör den därför 
överväga om det ska införas en skyldighet 
för stora företag och företag av allmänt 
intresse att en gång om året offentliggöra 
en landsspecifik rapport för varje 
medlemsstat och tredjeland där de 
bedriver verksamhet, som minst 
innehåller information om vinst eller 
förlust före skatt, skatt på resultatet och 
mottagna offentliga subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europeiska rådet förklarade vid sitt 
möte den 24 och 25 mars 2011 att den 
totala regelbördan, särskilt för små och 
medelstora företag, bör minska både på 
europeisk och nationell nivå och föreslog 
åtgärder för att öka produktiviteten. 
Samtidigt syftar Europa 2020-strategin för 
smart, hållbar tillväxt för alla till att 
förbättra företagsklimatet för små och 
medelstora företag och att främja deras 
internationalisering. I enlighet med 
principen att ”tänka småskaligt först” bör 
redovisningskraven i direktiv 78/660/EEG 
och direktiv 83/349/EEG därför endast 
gälla vissa storföretag och koncerner.

(10) Europeiska rådet förklarade vid sitt 
möte den 24 och 25 mars 2011 att den 
totala regelbördan, särskilt för små och 
medelstora företag, bör minska både på 
europeisk och nationell nivå och föreslog 
åtgärder för att öka produktiviteten. 
Samtidigt syftar Europa 2020-strategin för 
smart, hållbar tillväxt för alla till att 
förbättra företagsklimatet för små och 
medelstora företag och att främja deras 
internationalisering. I enlighet med 
principen att ”tänka småskaligt först” bör 
redovisningskraven i direktiv 2013/34/EU
därför endast gälla vissa storföretag och 
koncerner.
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Or. en

Ändringsförslag 15

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, 
balansomslutning och nettoomsättning.
Små och medelstora företag bör undantas 
från ytterligare krav, och skyldigheten att 
redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen bör endast gälla de 
stora företag och koncerner som i 
genomsnitt har över 500 anställda.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vissa av de företag och koncerner som 
omfattas av direktiv 78/660/EEG och 
direktiv 83/349/EEG redovisar redan icke-
finansiell information på frivillig basis. 
Dessa företag bör inte omfattas av kravet 
att redovisa icke-finansiell information i 
förvaltningsberättelsen, förutsatt att denna 
avser samma räkenskapsår, innehåller 
minst de uppgifter som krävs enligt detta 
direktiv och bifogas 
förvaltningsberättelsen.

(12) Vissa av de företag och koncerner som 
omfattas av direktiv 2013/34/EU redovisar 
redan icke-finansiell information på 
frivillig basis. Dessa företag bör inte 
omfattas av kravet att redovisa icke-
finansiell information i 
förvaltningsberättelsen, förutsatt att denna 
avser samma räkenskapsår, innehåller 
minst de uppgifter som krävs enligt detta 
direktiv och bifogas 
förvaltningsberättelsen.
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Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Många av de företag som omfattas av 
direktiv 78/660/EEG ingår i 
företagskoncerner. Sammanställda 
redovisningar bör upprättas så att 
informationen om sådana koncerner kan 
förmedlas till dotterföretag och tredje man. 
Nationell lagstiftning som reglerar 
sammanställda årsredovisningar bör därför 
samordnas för att uppnå målen om 
jämförbarhet och konsekvens när det gäller 
den information som företagen ska 
offentliggöra inom unionen.

(13) Många av de företag som omfattas av 
direktiv 2013/34/EU ingår i 
företagskoncerner. Sammanställda 
förvaltningsberättelser bör upprättas så att 
informationen om sådana koncerner kan 
förmedlas till dotterföretag och tredje man.
Nationell lagstiftning som reglerar 
sammanställda förvaltningsberättelser bör 
därför samordnas för att uppnå målen om 
jämförbarhet och konsekvens när det gäller 
den information som företagen ska 
offentliggöra inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Mångfald när det gäller kompetens 
och åsikter hos ledamöterna i företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
skapar ökad förståelse av företagets 
organisation och verksamhet. Det gör att 
ledamöterna konstruktivt kan utmana 
ledningens beslut och vara mer öppna för 
innovativa idéer, vilket motverkar en 
likriktning av ledamöternas åsikter, s.k. 
grupptänkande. Det bidrar därmed till en 
effektiv tillsyn av ledningen och en 
framgångsrik styrning av företaget. Det är 
därför viktigt att öka öppenheten när det 
gäller företagens mångfaldspolitik. På så 
sätt får marknaden information om 
företagsstyrningen vilket därmed indirekt 
sätter press på företagen att öka 
mångfalden i styrelserna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 20

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 

(16) Skyldigheten att redovisa företagens 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det gäller 
aspekter som ålder, kön, geografisk 
spridning, integrering av personer med en 
funktionsnedsättning samt utbildnings-
och yrkesbakgrund bör endast gälla stora 
börsnoterade företag. Redovisningen av 
mångfaldspolitiken bör ingå i 
årsberättelsen om företagsstyrningen i 
enlighet med artikel 20 i 
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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 2013/34/EU. Företag som inte har 
någon sådan mångfaldspolitik bör inte vara 
skyldiga att upprätta någon, men de bör 
tydligt förklara varför de inte har någon.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom målet med direktivet, 
nämligen att göra den information som 
företagen i unionen redovisar mer relevant, 
konsekvent och jämförbar, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i den artikeln går 
detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att nå detta mål.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Direktiven 78/660/EEG och 
83/349/EEG bör därför ändras i enlighet 
med detta.

(19) Direktiv 2013/34/EU bör därför 
ändras i enlighet med detta.
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Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändringar av direktiv 78/660/EEG Ändringar av direktiv 2013/34/EU

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 78/660/EEG ska ändras på 
följande sätt:

Direktiv 2013/34/EU ska ändras på 
följande sätt:

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Artikel 46 ska ändras på följande sätt: utgår
(a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”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 
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som det står inför. 
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.
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: 
i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor.
ii) Resultatet av denna politik.
iii) Risker förenade med dessa frågor och 
hur företaget hanterar dessa risker.
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.
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.
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.
d) Förvaltningsberättelsens analys ska 
där så är lämpligt innehålla hänvisningar 
till och ytterligare upplysningar om de 
belopp som tas upp i årsbokslutet.”
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(b) Punkt 4 ska ersättas med följande: 
”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.”
(c) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5: 
”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.”

Jfr ändringsförslag till artikel 19 i direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 46a ska ändras på följande 
sätt:

utgår

(a) I punkt 1 ska följande punkt läggas till 
som led g:
”g) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorganen när det 
gäller aspekter som ålder, kön, geografisk 
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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.”
(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4: 
”4. Punkt 1 g ska inte gälla de företag 
som avses i artikel 27.”

Jfr ändringsförslag till artikel 20 i direktiv 2013/34/EU.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 78/660/EEG
Artikel 53a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Artikel 53a ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 53a
Medlemsstaterna ska inte göra de 
undantag som anges i artiklarna 1a, 11, 
27, 43.1.7a, 43.1.7b, 46.3, 47 och 51 i 
detta direktiv tillgängliga för företag vars 
värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i den mening som avses 
i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.”

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt) – inledningen
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Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Artikel 19 ska ändras på följande 
sätt:

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt) – led a
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Punkt 1 tredje stycket ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt) – led b
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19 – punkterna 1a–1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkter ska införas:
”1a. För stora företag som under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över 
500 anställda 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 bland 
annat följande:
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(a) Företagets politik i dessa frågor, 
inklusive, när så är lämpligt, en 
hänvisning till de förfaranden för 
tillbörlig aktsamhet som har genomförts.
(b) Resultaten av denna politik.
(c) De största riskerna förenade med 
frågor kopplade till företagets verksamhet, 
drift, produkter eller affärsförbindelser, 
vilka sannolikt kommer att få allvarliga 
negativa konsekvenser på dessa områden, 
och hur företaget hanterar dessa risker
Om företaget inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska översikten 
innehålla en motivering till detta.
Information om sådana risker som avses i 
led c första stycket, om förestående 
utveckling eller om frågor som är under 
förhandling, behöver inte lämnas ut om 
personer i företagets styrelse, ledning och 
tillsynsorgan anser att ett utlämnande av 
informationen allvarligt skulle kunna 
skada företagets intressen.
När företaget tillhandahåller information 
enligt första stycket får det stödja sig på 
nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och i så fall 
redovisa vilken ram det har använt sig av.
1b. I den utsträckning som behövs för att 
förstå företagets utveckling, resultat eller 
ställning, och för att översikten ska vara 
lättbegriplig och jämförbar, ska den 
analys som avses i punkt 1 innefatta både 
de finansiella och icke-finansiella 
centrala resultatindikatorer som är 
relevanta för den aktuella verksamheten.
1c. I samband med den analys som avses i 
punkt 1 ska förvaltningsberättelsen, när 
så är lämpligt, innehålla hänvisningar till 
och ytterligare förklaringar av de belopp 
som tas upp i årsredovisningen.”

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt) – led c (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Om ett företag för samma 
räkenskapsår utarbetar en fullständig 
redovisning baserad på nationella, EU-
baserade eller internationella ramar, och 
denna redovisning innehåller den 
information som anges i punkt 1a, ska 
företaget undantas från kravet att 
utarbeta den redovisning av icke-
finansiell information som anges i 
punkt 1a, förutsatt att denna fullständiga 
redovisning utgör en del av 
förvaltningsberättelsen.”

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt) – led d (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4:
”4a. Ett företag som är ett dotterföretag 
ska undantas från kraven i punkt 1a om 
företaget och dess dotterföretag omfattas 
av ett annat företags sammanställda 
redovisning och sammanställda 
förvaltningsberättelse och denna 
sammanställda förvaltningsberättelse 
upprättas i enlighet med artikel 29.”
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Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt) – inledningen
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Artikel 20 ska ändras på följande 
sätt:

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt) – led a
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 20 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska följande led läggas till:
”fa) En beskrivning av företagets 
mångfaldspolitik för företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
när det gäller aspekter som ålder, kön, 
integrering av personer med 
funktionsnedsättning, utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolitikens 
mål, hur den har genomförts och dess 
resultat under redovisningsperioden. Om 
företaget inte har någon sådan politik ska 
översikten innehålla en motivering till 
detta.”

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt) – led b
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska avge ett 
revisionsuttalande i enlighet med 
artikel 34.1 andra stycket när det gäller 
den information som redovisats i 
enlighet med punkt 1 c och d i den här 
artikeln och kontrollera att den 
information som avses i punkt 1 a, b, e , f 
och fa i den här artikeln har redovisats.”

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt) – led c
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Följande punkt ska läggas till:
”4a. Trots vad som sägs i artikel 40 ska 
punkt 1 fa inte tillämpas på små och 
medelstora företag.”

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3c (nytt) – inledningen
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Direktiv 2013/34/EU
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Artikel 29 ska ändras på följande 
sätt:

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3c (nytt) – led a
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Följande punkt ska införas:
”1a. Vid tillämpningen av punkt 1 i denna 
artikel ska översikten för moderföretag i 
en stor koncern vilka under 
räkenskapsåret i genomsnitt har över
500 anställda, i den utsträckning som 
behövs för att förstå företagets utveckling, 
resultat eller ställning, 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 bland 
annat följande:
(a) Koncernens politik i dessa frågor, 
inklusive, när så är lämpligt, en 
hänvisning till de förfaranden för 
tillbörlig aktsamhet som har genomförts.
(b) Resultaten av denna politik.
(c) Risker förenade med dessa frågor 
kopplade till företagets verksamhet, drift, 
produkter eller affärsförbindelser, vilka 
sannolikt kommer att få allvarliga 
negativa konsekvenser på dessa områden, 
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och hur koncernen hanterar dessa risker.
Om koncernen inte har någon politik i en 
eller flera av dessa frågor ska översikten 
innehålla en motivering till detta.
Information om sådana risker som avses i 
led c första stycket, om förestående 
utveckling eller om frågor som är under 
förhandling, behöver inte lämnas ut om 
personer i företagets styrelse, ledning och 
tillsynsorgan anser att ett utlämnande av 
informationen allvarligt skulle kunna 
skada företagets intressen.”

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3c (nytt) – led b
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 29 – punkterna 3a och 3b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkter ska läggas till:
”3a. Om ett moderföretag utarbetar en 
fullständig redovisning för samma 
räkenskapsår för alla företag i koncernen, 
baserad på nationella, EU-baserade eller 
internationella ramar, och denna 
redovisning innehåller den information 
som anges i punkt 1a, ska moderföretaget 
vid tillämpningen av punkt 1 i denna 
artikel undantas från kravet att utarbeta 
den redovisning av icke-finansiell 
information som anges i punkt 1a, 
förutsatt att denna fullständiga 
redovisning utgör en del av den 
sammanställda förvaltningsberättelsen.”
3b. Vid tillämpningen av punkt 1 i denna 
artikel ska ett moderföretag som även är 
ett dotterföretag undantas från kraven i
punkt 1a om det undantagna företaget 
och dess dotterföretag omfattas av ett 
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annat företags sammanställda 
redovisning och sammanställda 
förvaltningsberättelse och denna 
sammanställda förvaltningsberättelse 
upprättas i enlighet med denna artikel.”

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3d (nytt)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 48 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 48 ska följande punkt 
införas:
I förvaltningsberättelsen ska möjligheten 
övervägas att införa en skyldighet för 
stora företag och alla företag av allmänt 
intresse att en gång om året offentliggöra 
en landsspecifik rapport för varje 
medlemsstat och tredjeland där de 
bedriver verksamhet, som minst 
innehåller information om vinster, betald 
vinstskatt och mottagna offentliga 
subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 2
Direktiv 83/349/EEG
Artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Ändringar av direktiv 83/349/EEG
Direktiv 83/349/EEG ska ändras på 
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följande sätt: 
(1) Artikel 36 ska ändras på följande sätt:
(a) Punkt 1 ska ersättas med följande: 
”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.
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.
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: 
– i) En beskrivning av företagets politik i 
dessa frågor.
– ii) Resultatet av denna politik.
– iii) Risker förenade med dessa frågor 
och hur företaget hanterar dessa risker.
Om de företag, betraktade som en helhet, 
som omfattas av den sammanställda 
redovisningen inte har någon politik i en 
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eller flera av dessa frågor, ska företaget 
lämna en förklaring till varför det inte har 
det.
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.
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.
Den sammanställda 
förvaltningsberättelsens analys ska, där så 
är lämpligt, innehålla hänvisningar till 
och ytterligare upplysningar om de belopp 
som tas upp i den sammanställda 
redovisningen.” '
(b) Följande punkter ska läggas till som 
punkterna 4 och 5:
”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. 
5. Ett moderföretag som även är ett 
dotterföretag ska undantas från kraven i 
punkt 1 tredje stycket om det undantagna 
företaget och dess dotterföretag omfattas 
av ett annat företags redovisning och 
förvaltningsberättelse och denna 
sammanställda redovisning upprättas i 
enlighet med punkt 1 tredje stycket.”



PR\1006774SV.doc 33/37 PE521.714v01-00

SV

Jfr ändringsförslag till artikel 29 i direktiv 2013/34/EU.

Or. en
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MOTIVERING

1. Inledning

1.1 Vad kan meddelandet om redovisning av icke-finansiell information och mångfaldspolitik 
tillföra?

Den allt större roll som företagens ”sociala ansvar” spelar kan tolkas och betraktas enligt olika 
kriterier. Dels växer globala marknader fram, vilket gynnar utveckling av sociala standarder 
och miljönormer från företagens sida, dels efterlyser civilsamhället, som hela tiden blir mer 
uppmärksamt och medvetet, ett allt mer ansvarsfullt uppträdande av företagen. Denna dubbla 
impuls för ökat företagsansvar visar hur företagens och samhällets intressen i allmänhet 
kompletterar varandra.

Ett företags sociala ansvar innebär därmed, och framför allt, konkurrenskraft. Det betyder inte 
att alla insatser som visar ett företags sociala ansvar även ökar ett företags konkurrenskraft, 
även om viss verksamhet kan stärka företaget, om man ser till att skapa ett värde som kan 
delas mellan företag, aktieinnehavare eller andra intressenter och samhället i allmänhet.

I detta sammanhang kan ökad insyn avseende aspekter av icke-finansiell karaktär hjälpa 
företagen att bättre förvalta riskerna och förbättra sin egen konkurrenskraft. Ett mer 
välinformerat civilsamhälle kan bättre bedöma, och därmed även stödja, den handel, 
produkter och tjänster som ett företag erbjuder. På samma sätt kan potentiella investerare 
bättre avgöra hållbarheten och därmed den långsiktiga lönsamheten i sina egna investeringar.

Likaså kan ökad insyn och spridning av information om mångfald underlätta 
riskbedömningen och öka företagens konkurrenskraft. En betydelsefull gren inom forskningen 
menar att en mer heterogen sammansättning i bolagsstyrelserna har positiv inverkan på 
affärsverksamheten och på politikens framsynthet.

1.2 Nuvarande situation och behovet av tydligare regler

Företagens offentliggörande av information av icke-finansiell karaktär har hittills reglerats av 
de så kallade redovisningsdirektiven, som nyligen slagits samman i ett enda direktiv. På 
nationell nivå har några medlemsstater haft en mer tvingande lagstiftning, och flera tredje 
länder har infört lagstiftningsbestämmelser som, om än i varierande grad, ålägger företagen 
att redovisa icke-finansiell information.

Förslaget som nu behandlas är alltså i linje med den internationella normativa utvecklingen 
och överensstämmer med det allt större behovet av ökad insyn i information av icke-finansiell 
karaktär. Enligt den uppskattning som kommissionen låtit göra redovisar endast cirka 2 500 
av de totalt cirka 42 000 storföretagen i EU formellt icke-finansiell information varje år.

Naturligtvis är den nuvarande situationen inte tillfredsställande för företagets interna och 
externa intressenter. Av detta följer ett behov av tydligare och mer enhetliga regler på EU-
nivå, för att på vissa centrala områden införa skyldigheter i syfte att öka informationens 
kvantitet, höja informationens kvalitet och förbättra informationens jämförbarhet.
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1.3 Kommissionens förslag

Genom förslaget införs några ändringar till redovisningsdirektivet, så att stora företag och 
koncerner måste ge en analys avseende information av icke-finansiell karaktär. En sådan 
förklaring, som ska bifogas förvaltningsberättelsen, bör omfatta åtminstone grundläggande 
information om miljöfrågor och sociala frågor, personalfrågor, mänskliga rättigheter och 
korruptionsbekämpning. Dessutom bör stora börsnoterade företag informera om sin politik 
avseende mångfald, bland annat när det gäller den egna personalens ålder, kön, geografiska 
spridning, utbildningsbakgrund och yrkesbakgrund.

Den normativa princip man valt är den som innebär att företagen måste förklara sig om de 
inte följer reglerna. Därför ska ett företag som inte har någon politik i en eller flera av dessa 
frågor lämna en förklaring till varför det är på det viset.

2. Föredragandens ståndpunkt

2.1 Inledande kommentarer

Generellt sett delar föredraganden kommissionens normativa inriktning. Den inriktning som 
valts motsvarar Europaparlamentets önskemål. Parlamentet har önskat att man ska anta ett
förslag till rättsakt om redovisning av icke-finansiell information som ”innebär att man kan 
bibehålla en hög grad av flexibilitet – med tanke på den mångfacetterade karaktären hos 
företagens sociala ansvar och företagens varierande tillämpning av detta ansvar – och en 
tillräcklig grad av jämförbarhet för att tillgodose investerarnas och de övriga intressenternas 
behov samt behovet av att ge konsumenterna enkel tillgång till information om företagets 
sociala effekter”.

Två centrala aspekter framträder för de ändringar som föreslås, nämligen flexibilitet och 
jämförbarhet. Föredraganden anser det nödvändigt att klargöra värdet i den normativa princip 
som går ut på att man måste följa reglerna eller förklara sig, så att all tvetydighet kan 
undvikas när det gäller bestämmelsernas bindande karaktär. Denna princip innebär att 
företagen inte kan välja huruvida de vill lämna den information som reglerna kräver eller inte.
Tvärtom inför förslaget en dubbel skyldighet för företagen: de måste redovisa uppgifter om 
vissa saker (dvs. följa reglerna), eller också måste de, om de inte har någon politik på ett eller 
annat område, lämna en motivering till denna avsaknad (dvs. förklara sig).

2.2. De viktigaste ändringsförslagen

Genom en rad tekniska ändringar, som syftar till att anpassa texten till innehållet i det nya 
redovisningsdirektivet, anser föredraganden det lämpligt att klargöra vissa aspekter i 
bestämmelserna, så att all rättslig osäkerhet kan undvikas och så att man kan se till att 
bestämmelserna tolkas så enhetligt som möjligt.

När det gäller de aspekter som berörs av redovisningen införs ett nytt skäl som visar på de 
viktigaste punkterna man bör hänvisa till. Miljöinformationen bör till exempel omfatta 
uppgifter om utsläpp av växthusgas, luftföroreningar och användning av förnybar energi. När 
det gäller aspekter av social karaktär eller frågor som har att göra med de anställda, bör 
informationen bland annat beskriva tillämpningen av Internationella arbetsorganisationens 
grundläggande konventioner (ILO), arbetsvillkoren och den sociala dialogen. Information om 
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mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning bör i sin tur omfatta åtminstone uppgifter 
om hur man försöker förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och klargöranden 
avseende de instrument som företaget använder för att motverka aktiv och passiv korruption 
(bestickning och mutor).

I linje med målet att klargöra bestämmelserna, syftar vissa ändringsförslag till att tydligare 
definiera vad som menas med risker. För att förståelsen ska bli enklare föreslår föredraganden 
att begreppet ”risk” ska kopplas till faktorer som företagens verksamhet, drift, produkter och 
affärsförbindelser, vilka i stor utsträckning kan leda till negativa konsekvenser för de aspekter 
redovisningen gäller.

Föredraganden är bekymrad över de negativa konsekvenser som redovisningen av risker 
skulle kunna få för företagets framtida verksamhet och utveckling. Eftersom det rör sig om 
särskilt känslig information skulle spridning av dessa uppgifter kunna äventyra företagets 
affärsstrategi och få negativa effekter på konkurrensdynamiken. Föredraganden föreslår 
därför att företagen bara ska behöva lämna ut information om de risker som anses mest 
väsentliga, och att man samtidigt ska låta företagets beslutsorgan eller tillsynsorgan ha 
möjlighet att välja att inte lämna ut information om risker eller om frågor som är under 
förhandling, ifall ett offentliggörande av dessa uppgifter allvarligt skulle kunna skada 
företagets intressen.

Föredraganden är motståndare till att eventuellt utöka redovisningsskyldigheten till 
försörjningskedjan och underleverantörerna eller till hela värdekedjan. Förslaget utgör ett 
första steg till ökade bindande krav när det gäller företagens sociala ansvar, och som sådant 
bör det begränsas till att införa inledande skyldigheter, som sedan eventuellt kan komma att 
utvecklas till något mera, efter det att en analys har gjorts av vilka konsekvenser de införda 
bestämmelserna fått.

Föredraganden anser dock att det är möjligt och lämpligt att utvidga bestämmelsernas 
tillämpningsområde till så kallad due diligence, det vill säga förfaranden för tillbörlig 
aktsamhet, när företaget har tillämpat sådana förfaranden avseende aspekter som rör 
informationsspridningen. I förslaget till betänkande införs en ändring när det gäller
beskrivningen av politiken som tillämpats på de områden som ska redovisas, så att företagen 
ska kunna hänvisa till förfaranden för tillbörlig aktsamhet, om några sådana tillämpats.

Slutligen delar föredraganden kommissionens val att låta företagen vara flexibla i sin 
användning av nationella, EU-baserade eller internationella standarder för att tillhandahålla 
den begärda informationen. För att säkra ökad grad av jämförbarhet avseende den information 
som lämnas ut, anser föredraganden att man som allmän regel ska använda sig av vissa 
standarder som är institutionellt erkända.

3. Slutsatser

I sina slutsatser den 22 maj 2013 införde Europeiska rådet, när det gäller kampen mot 
skatteflykt och skattefusk, en uppmaning om att man så snart som möjligt skulle behandla 
förslaget om ändring av direktiven om redovisning av stora företags och koncerners icke-
finansiella information och mångfaldspolitik, för att försöka se till att stora företag och 
koncerner gör en landsspecifik rapportering.
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Föredraganden delar stats- och regeringschefernas synsätt att man måste bedriva en mer 
stringent politik för att motverka skatteflykt, särskilt när det gäller transaktioner av kapital till 
tredjeland och så kallade skatteparadis. Ökad insyn på detta område kan dessutom stärka 
konsumenternas förtroende för storföretagens och de multinationella bolagens verksamhet.
Investerarna skulle även få mer information till sitt förfogande för att analysera företagens 
ekonomiska och politiska risker, eller risker i samband med företagens rykte, och för att förstå 
om en verksamhet är säker och har en spridd aktieportfölj sett ur geografisk synvinkel, så att 
möjligheten att reagera på eventuella ekonomiska nedgångar blir bättre.

Föredraganden menar alltså att ett lagstiftningsförslag i detta ämne bör ta hänsyn till de olika 
sektorernas mångfald och de olika lagstiftningsmiljöer som företagen är verksamma inom. I 
viss lagstiftning kan till exempel en del information klassificeras som statshemligheter eller 
affärshemligheter, vilket kan skapa ett osäkert rättsläge för de europeiska företag som verkar i 
sådana länder. Offentliggörande av viss information som är affärsmässigt eller ekonomiskt 
känslig (strategisk information om kontrakt, lönsamhetsnivåer, resultat, förvaltning) skulle 
kunna leda till konkurrensnackdelar eller till att överenskommelser eller kontrakt som ingåtts 
blir föremål för diskussioner med skattemyndigheterna i tredjeland.

I ljuset av dessa överväganden menar föredraganden att frågan om redovisning bör behandlas 
land för land inom ramen för detta lagstiftningsförslag, med ett försiktigt och noggrant 
tillvägagångssätt, så att man kan flerfaldiga fördelarna och neutralisera riskerna. I detta syfte 
föreslår föredraganden en ändring till artikel 48 i redovisningsdirektiv 2013/34, för att 
uppmana kommissionen att i samband med översynen av bestämmelserna om statsstöd 
överväga att införa en skyldighet för stora företag och alla företag av allmänt intresse att en 
gång om året offentliggöra en landsspecifik rapport för varje medlemsstat och tredjeland där 
de bedriver verksamhet, med information om nettovinster eller nettoförluster efter skatt, 
betalda skatter på resultatet och mottagna offentliga subventioner.


