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KORTFATTAD MOTIVERING

Pandemin har återigen blottlagt de globala leveranskedjornas sårbarhet och lyft fram vikten av 
att företagen har en hållbar snarare än kortsiktig strategi för att skydda arbetstagarnas 
rättigheter och intressen samt samhällsintressen, i överensstämmelse med och till stöd för 
behoven vad gäller miljön. 

I detta avseende har väsentliga standarder utarbetats internationellt för att främja hållbar 
företagsstyrning, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter från 
2011, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s trepartsdeklaration om 
principer som rör multinationella företag och socialpolitik. 

EU har också redan vidtagit åtgärder, särskilt i fråga om transparens. Antagandet 2014 av 
direktivet om icke-finansiell rapportering var ett stort steg framåt när det gäller att främja 
transparens för att mäta, övervaka och förvalta företagens resultat och deras långsiktiga 
inverkan på samhället och miljön. 

De brister som konstaterades under genomförandet av direktivet visar dock att transparensen 
måste öka i syfte att säkerställa ansvarsskyldighet för företagens beteende i unionen, vilket är 
ett av de viktigaste instrumenten när det gäller hållbar företagsstyrning.

Europaparlamentet kräver i flera av sina resolutioner, till exempel resolutionen om hållbar 
finansiering och resolutionen om hållbar företagsstyrning, att tillämpningsområdet ska 
utvidgas så att fler företag blir skyldiga att rapportera hållbarhetsinformation. Parlamentet 
betonar i resolutionen om hållbar företagsstyrning att det även är viktigt att kartlägga och 
prioritera sektorer med stor påverkan. 

Små och medelstora företag utgör över 99 procent av företagen i EU och sysselsätter 65 
procent av alla anställda i EU. Det är därför mycket viktigt att alla arbetsgivare, både 
börsnoterade och icke börsnoterade, rapporterar om aspekter som rör miljö, samhällsansvar 
och bolagsstyrning. Dessa rapporteringsstandarder är nödvändiga för att skapa en ekonomi 
som fungerar för människor, och utgör också en möjlighet för företagen att få en 
konkurrensfördel genom sitt engagemang för en rättvis ekologisk och social omställning.

Detta direktiv bör också vara omfattande och specifikt när det gäller arbetstagare och sociala 
aspekter. Det bör vara obligatoriskt att rapportera om grundläggande rättigheter, såsom rätten 
till föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och centrala aspekter av demokratin 
i arbetslivet, särskilt rätten till information, samråd och deltagande. Dessutom bör det finnas 
en tydlig koppling mellan de sociala och miljömässiga aspekterna av omställningen och de 
möjligheter som erbjuds genom den sociala dialogen för en rättvis omställning bör 
återspeglas. 

Mångfald och delaktighet är avgörande för att säkerställa demokrati och jämlikhet i 
arbetslivet. Detta direktiv bör säkerställa jämställdhet, inkludering av kvinnor i 
styrningsprocesser samt utarbetande och effektivt genomförande av en mångfaldspolicy. 
Rapporteringskraven när det gäller rättigheterna för och inkluderingen av personer med 
funktionsnedsättning bör förtydligas och utökas, utöver att deras möjligheter att få tillgång till 
rapporter säkerställs. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

 Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Efterfrågan på information om 
företagens hållbarhet har ökat betydligt 
under de senaste åren, särskilt bland 
investerare. Denna ökade efterfrågan beror 
på att riskerna för företagen förändras och 
investerarna blir allt mer medvetna om 
dessa riskers finansiella konsekvenser. 
Detta gäller särskilt klimatrelaterade 
finansiella risker. Medvetenheten ökar 
också om riskerna för företag och 
investeringar som följer av andra 
miljöfrågor och sociala frågor, däribland 
hälsofrågor. Den ökade efterfrågan på 
hållbarhetsinformation beror även på 
ökningen av investeringsprodukter som 
uttryckligen strävar efter att uppfylla vissa 
hållbarhetsstandarder eller uppnå vissa 
hållbarhetsmål. En del av denna ökning är 
den logiska följden av tidigare antagen 
unionslagstiftning, särskilt förordning (EU) 
2019/2088 och förordning (EU) 2020/852. 
En del av ökningen skulle i vilket fall som 
helst ha ägt rum som en följd av snabb 
förändring av medborgarnas medvetenhet, 
konsumenternas preferenser och 
marknadspraxis. Covid-19-pandemin 
kommer att påskynda ökningen av 
användarnas informationsbehov ytterligare, 
särskilt som den har blottlagt 
arbetstagarnas utsatthet och företagens 
värdekedjor. Information om 
miljöpåverkan är också relevant när det 
gäller att mildra framtida pandemier med 
störning av ekosystem från människans 
sida som i allt högre grad är kopplad till 
förekomsten och spridningen av 
sjukdomar.

(9) Efterfrågan på information om 
företagens hållbarhet har ökat betydligt 
under de senaste åren, särskilt bland 
investerare. Denna ökade efterfrågan beror 
på att riskerna för företagen förändras och 
investerarna blir allt mer medvetna om 
dessa riskers finansiella konsekvenser. 
Detta gäller särskilt klimatrelaterade 
finansiella risker. Medvetenheten ökar 
också om riskerna för företag och 
investeringar som följer av andra 
miljöfrågor och sociala frågor, däribland 
hälsofrågor. Den ökade efterfrågan på 
hållbarhetsinformation beror även på 
ökningen av investeringsprodukter som 
uttryckligen strävar efter att uppfylla vissa 
hållbarhetsstandarder eller uppnå vissa 
hållbarhetsmål. En del av denna ökning är 
den logiska följden av tidigare antagen 
unionslagstiftning, särskilt förordning (EU) 
2019/2088 och förordning (EU) 2020/852. 
En del av ökningen skulle i vilket fall som 
helst ha ägt rum som en följd av snabb 
förändring av medborgarnas medvetenhet, 
konsumenternas preferenser och 
marknadspraxis. Covid-19-pandemin 
kommer att påskynda ökningen av 
användarnas informationsbehov ytterligare, 
särskilt som den har blottlagt 
arbetstagarnas utsatthet och företagens 
leverans- och värdekedjor. Information om 
miljöpåverkan är också relevant när det 
gäller att mildra framtida pandemier med 
störning av ekosystem från människans 
sida som i allt högre grad är kopplad till 
förekomsten och spridningen av 
sjukdomar.
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Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I avsaknad av politiska åtgärder 
förväntas skillnaden mellan användarnas 
informationsbehov och den 
hållbarhetsinformation som rapporteras av 
företag öka. Denna skillnad får betydande 
negativa konsekvenser. Investerare kan inte 
ta tillräcklig hänsyn till 
hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter 
i sina investeringsbeslut. Aggregering av 
flera investeringsbeslut som inte tar 
tillräcklig hänsyn till hållbarhetsrelaterade 
risker kan skapa systemrisker som hotar 
den finansiella stabiliteten. Europeiska 
centralbanken och internationella 
organisationer som rådet för finansiell 
stabilitet har uppmärksammat dessa 
systemrisker, särskilt när det gäller 
klimatet. Investerare har också sämre 
möjligheter att kanalisera finansiella 
resurser till företag och ekonomiska 
verksamheter som inte förvärrar utan 
hanterar sociala och miljömässiga problem, 
vilket undergräver målen i den europeiska 
gröna given och handlingsplanen för 
finansiering av hållbar tillväxt. Icke-
statliga organisationer, arbetsmarknadens 
parter, samhällen som påverkas av 
företagens verksamhet och andra berörda 
parter har sämre förutsättningar att hålla 
företag ansvariga för deras inverkan på 
människor och miljö. Detta skapar ett 
underskott i ansvarsskyldigheten och kan 
bidra till att minska medborgarnas 
förtroende för företagen, vilket i sin tur kan 
inverka negativt på en väl fungerande 
social marknadsekonomi. Avsaknaden av 
allmänt accepterade mått och metoder för 
att mäta, värdera och hantera 

(12) I avsaknad av politiska åtgärder 
förväntas skillnaden mellan användarnas 
informationsbehov och den 
hållbarhetsinformation som rapporteras av 
företag öka. Denna skillnad får betydande 
negativa konsekvenser. Investerare kan inte 
ta tillräcklig hänsyn till 
hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter 
i sina investeringsbeslut. Aggregering av 
flera investeringsbeslut som inte tar 
tillräcklig hänsyn till hållbarhetsrelaterade 
risker kan skapa systemrisker som hotar 
den finansiella stabiliteten. Europeiska 
centralbanken och internationella 
organisationer som rådet för finansiell 
stabilitet har uppmärksammat dessa 
systemrisker, särskilt när det gäller 
klimatet. Investerare har också sämre 
möjligheter att kanalisera finansiella 
resurser till företag och ekonomiska 
verksamheter som inte förvärrar utan 
hanterar sociala och miljömässiga problem, 
vilket undergräver målen i den europeiska 
gröna given och handlingsplanen för 
finansiering av hållbar tillväxt. Icke-
statliga organisationer, arbetsmarknadens 
parter, samhällen som påverkas av 
företagens verksamhet och andra berörda 
parter har sämre förutsättningar att hålla 
företag ansvariga för deras inverkan på 
människor och miljö. Detta skapar ett 
underskott i ansvarsskyldigheten och kan 
bidra till att minska medborgarnas 
förtroende för företagen, vilket i sin tur kan 
inverka negativt på en väl fungerande 
social marknadsekonomi. Avsaknaden av 
hållbarhetsinformation begränsar också 
möjligheten för fackföreningar att inleda 
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hållbarhetsrelaterade risker är även ett 
hinder för företagens ansträngningar att 
säkerställa att deras affärsmodeller och 
verksamheter är hållbara.

en social dialog med företag om 
hållbarhetsfrågor. Avsaknaden av allmänt 
accepterade mått och metoder för att mäta, 
värdera och hantera hållbarhetsrelaterade 
risker är även ett hinder för företagens 
ansträngningar att säkerställa att deras 
affärsmodeller och verksamheter är 
hållbara.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Artiklarna 19a och 29a i direktiv 
2013/34/EU är tillämpliga på stora företag 
av allmänt intresse med ett genomsnittligt 
antal anställda på över 500 och på företag 
av allmänt intresse som är moderföretag i 
en stor företagsgrupp med ett 
genomsnittligt antal anställda över 500 på 
gruppnivå. Med tanke på att användarnas 
behov av hållbarhetsinformation ökar bör 
ytterligare kategorier av företag åläggas att 
rapportera sådan information. Det är därför 
lämpligt att kräva att alla stora företag och 
alla företag som är noterade på reglerade 
marknader, utom mikroföretag, ska 
rapportera detaljerad 
hållbarhetsinformation. Dessutom bör alla 
företag som är moderföretag i stora 
företagsgrupper utarbeta 
hållbarhetsrapportering på gruppnivå.

(15) Artiklarna 19a och 29a i direktiv 
2013/34/EU är tillämpliga på stora företag 
av allmänt intresse med ett genomsnittligt 
antal anställda på över 500 och på företag 
av allmänt intresse som är moderföretag i 
en stor företagsgrupp med ett 
genomsnittligt antal anställda över 500 på 
gruppnivå. Med tanke på att användarnas 
behov av hållbarhetsinformation ökar bör 
ytterligare kategorier av företag åläggas att 
rapportera sådan information. Det är därför 
lämpligt att kräva att alla företag ska 
rapportera hållbarhetsinformation. 
Dessutom bör alla företag som är 
moderföretag i stora företagsgrupper 
utarbeta hållbarhetsrapportering på 
gruppnivå.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kravet på att även stora onoterade 
företag ska offentliggöra information om 
hållbarhetsfrågor beror främst på oro över 
dessa företags inverkan och 
ansvarsskyldighet, också genom deras 
värdekedja. I detta avseende bör alla stora 
företag omfattas av samma krav på att 
rapportera hållbarhetsinformation 
offentligt. Finansmarknadsaktörer behöver 
dessutom information från dessa stora 
onoterade företag.

(16) Kravet på att även stora onoterade 
företag ska offentliggöra information om 
hållbarhetsfrågor beror främst på oro över 
dessa företags inverkan och 
ansvarsskyldighet, också genom deras 
leverans- och värdekedja. I detta avseende 
bör alla stora företag omfattas av samma 
krav på att rapportera 
hållbarhetsinformation offentligt. 
Finansmarknadsaktörer behöver dessutom 
information från dessa stora onoterade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Med tanke på att 
hållbarhetsrelaterade risker blir allt 
viktigare och med beaktande av att små 
och medelstora företag som är noterade på 
reglerade marknader utgör en betydande 
andel av alla noterade företag i unionen, 
är det, för att säkerställa investerarskyddet, 
lämpligt att kräva att även dessa små och 
medelstora företag lämnar information om 
hållbarhetsfrågor. Införandet av detta krav 
kommer att bidra till att säkerställa att 
finansmarknadsaktörer kan inkludera 
mindre noterade företag i 
investeringsportföljer på grundval av att de 
rapporterar den hållbarhetsinformation som 
finansmarknadsaktörerna behöver. Det 
kommer därför att bidra till att skydda och 
förbättra mindre noterade företags tillgång 
till finansiellt kapital och undvika 
diskriminering av sådana företag från 
finansmarknadsaktörernas sida. Införandet 
av detta krav är också nödvändigt för att 

(18) Med tanke på att 
hållbarhetsrelaterade risker blir allt 
viktigare och med beaktande av att små 
och medelstora företag utgör över 99 
procent av företagen och sysselsätter 65 
procent av alla anställda i unionen, är det, 
för att säkerställa investerarskyddet och 
positiva sociala och miljömässiga effekter 
av deras verksamhet, lämpligt att kräva att 
även små och medelstora företag lämnar 
information om hållbarhetsfrågor. 
Rapporteringsstandarderna är inte bara 
nödvändiga utan också användbara och 
utgör en möjlighet för företagen att visa 
sitt engagemang för den ekologiska och 
sociala omställningen och fastställandet 
av ledande standarder, och detta kan ge 
dem konkurrensfördelar. Införandet av 
detta krav kommer att bidra till att 
säkerställa att finansmarknadsaktörer kan 
inkludera mindre noterade företag i 
investeringsportföljer på grundval av att de 
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säkerställa att finansmarknadsaktörer har 
den information de behöver från 
investeringsobjekten för att kunna uppfylla 
sina egna krav på hållbarhetsinformation 
som fastställs i förordning (EU) 
2019/2088. Små och medelstora företag 
som är noterade på reglerade marknader 
bör dock ges tillräckligt med tid för att 
förbereda sig för tillämpningen av kravet 
på rapportering av hållbarhetsinformation, 
på grund av deras mindre storlek och mer 
begränsade resurser, och med beaktande 
av de svåra ekonomiska omständigheter 
som förorsakats av covid-19-pandemin. 
De bör även ges möjlighet att rapportera 
enligt standarder som står i proportion till 
de små och medelstora företagens kapacitet 
och resurser. Små och medelstora företag 
som inte är noterade kan också välja att 
på frivillig basis använda dessa 
proportionerliga standarder. Standarderna 
för små och medelstora företag kommer att 
utgöra en referens för företag som omfattas 
av direktivet vad gäller den nivå på 
hållbarhetsinformation som de rimligen 
kan begära från små och medelstora 
företags leverantörer och kunder i deras 
värdekedjor.

rapporterar den hållbarhetsinformation som 
finansmarknadsaktörerna behöver. Det 
kommer därför att bidra till att skydda och 
förbättra mindre företags tillgång till 
finansiellt kapital och undvika 
diskriminering av sådana företag från 
finansmarknadsaktörernas sida. Införandet 
av detta krav är också nödvändigt för att 
säkerställa att finansmarknadsaktörer har 
den information de behöver från 
investeringsobjekten för att kunna uppfylla 
sina egna krav på hållbarhetsinformation 
som fastställs i förordning (EU) 
2019/2088. Små och medelstora företag 
som är noterade på reglerade marknader 
bör dock ges tillräckligt med tid för att 
förbereda sig för tillämpningen av kravet 
på rapportering av hållbarhetsinformation, 
på grund av deras mindre storlek och mer 
begränsade resurser. De bör även ges 
möjlighet att rapportera enligt standarder 
som står i proportion till de små och 
medelstora företagens kapacitet och 
resurser. Standarderna för små och 
medelstora företag kommer att utgöra en 
referens för företag som omfattas av 
direktivet vad gäller den nivå på 
hållbarhetsinformation som de rimligen 
kan begära från små och medelstora 
företags leverantörer och kunder i deras 
leverans- och värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG 49 är tillämpligt på 
alla företag med värdepapper som är 
noterade på reglerade marknader. För att 
säkerställa att alla företag med värdepapper 
som är noterade på reglerade marknader, 

(19) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG 49 är tillämpligt på 
alla företag med värdepapper som är 
noterade på reglerade marknader och 
tillväxtmarknader för små och medelstora 
företag. För att säkerställa att alla företag 
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inbegripet emittenter från tredjeländer, 
omfattas av samma krav på 
hållbarhetsrapportering bör direktiv 
2004/109/EG innehålla nödvändiga 
korshänvisningar till eventuella krav på 
hållbarhetsrapportering i årsredovisningen.

med värdepapper som är noterade på 
reglerade marknader, inbegripet emittenter 
från tredjeländer, omfattas av samma krav 
på hållbarhetsrapportering bör direktiv 
2004/109/EG innehålla nödvändiga 
korshänvisningar till eventuella krav på 
hållbarhetsrapportering i årsredovisningen.

__________________ __________________
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/109/EG av den 15 december 2004 om 
harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad och om ändring av 
direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 
31.12.2004, s. 38).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/109/EG av den 15 december 2004 om 
harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad och om ändring av 
direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 
31.12.2004, s. 38).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Artiklarna 19a.3 och 29a.3 i 
direktiv 2013/34/EU undantar för 
närvarande alla dotterföretag från 
skyldigheten att rapportera icke-finansiell 
information när sådana företag och deras 
dotterföretag ingår i moderföretagets 
konsoliderade förvaltningsberättelse, 
förutsatt att detta inbegriper den icke-
finansiella information som krävs. Det är 
dock nödvändigt att säkerställa att 
information om hållbarhet är lättillgänglig 
för användarna och att skapa transparens 
om vilket företag som är moderföretag till 
det undantagna dotterföretag som 
rapporterar på konsoliderad nivå. Det är 
därför nödvändigt att kräva att dessa 
dotterföretag offentliggör moderföretagets 
förvaltningsberättelse för koncernen och i 
sin förvaltningsberättelse tar med en 
hänvisning till undantaget från 

(21) Artiklarna 19a.3 och 29a.3 i 
direktiv 2013/34/EU undantar för 
närvarande alla dotterföretag från 
skyldigheten att rapportera icke-finansiell 
information när sådana företag och deras 
dotterföretag ingår i moderföretagets 
konsoliderade förvaltningsberättelse, 
förutsatt att detta inbegriper den icke-
finansiella information som krävs. Det är 
dock nödvändigt att säkerställa att 
information om hållbarhet är lättillgänglig 
för användarna, även när det gäller 
dotterföretag.
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skyldigheten att rapportera 
hållbarhetsinformation. Detta undantag 
bör också tillämpas om det moderföretag 
som rapporterar på konsoliderad nivå är 
ett tredjelandsföretag som rapporterar 
hållbarhetsinformation i enlighet med 
kraven i detta direktiv eller på ett sätt som 
är likvärdigt med EU:s standarder för 
hållbarhetsrapportering.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Enligt artiklarna 19a och 29a i 
direktiv 2013/34/EU ska rapportering inte 
bara ske ”i den utsträckning som krävs för 
att förstå företagets utveckling, resultat, 
ställning”, utan även på information som är 
nödvändig för att förstå den inverkan 
företagets verksamhet har på 
miljörelaterade, sociala och 
personalrelaterade frågor, respekt för 
mänskliga rättigheter samt bekämpning av 
korruption och mutor. Enligt dessa artiklar 
är företagen således skyldiga att rapportera 
både om hur olika hållbarhetsfrågor 
påverkar företaget och om hur företagets 
verksamhet påverkar människor och miljö. 
Detta kallas det dubbla 
väsentlighetsperspektivet, där riskerna för 
företaget och dess inverkan utgör ett enda 
väsentlighetsperspektiv. Kontrollen av 
ändamålsenligheten när det gäller 
företagsrapportering visar att dessa två 
perspektiv ofta inte förstås eller tillämpas 
väl. Det är därför nödvändigt att klargöra 
att företagen bör beakta varje 
väsentlighetsperspektiv i sig och lämna ut 
information som är väsentlig ur båda 
perspektiven samt information som är 

(25) Enligt artiklarna 19a och 29a i 
direktiv 2013/34/EU ska rapportering inte 
bara ske ”i den utsträckning som krävs för 
att förstå företagets utveckling, resultat, 
ställning”, utan även på information som är 
nödvändig för att förstå den inverkan 
företagets verksamhet har på 
miljörelaterade, arbetstagarnas och sociala 
rättigheter, respekt för mänskliga 
rättigheter samt bekämpning av korruption 
och mutor. Enligt dessa artiklar är 
företagen således skyldiga att rapportera 
både om hur olika hållbarhetsfrågor 
påverkar företaget och om hur företagets 
verksamhet påverkar människor och miljö. 
Detta kallas det dubbla 
väsentlighetsperspektivet, där riskerna för 
företaget och dess inverkan utgör ett enda 
väsentlighetsperspektiv. Kontrollen av 
ändamålsenligheten när det gäller 
företagsrapportering visar att dessa två 
perspektiv ofta inte förstås eller tillämpas 
väl. Det är därför nödvändigt att klargöra 
att företagen bör beakta varje 
väsentlighetsperspektiv i sig och lämna ut 
information som är väsentlig ur båda 
perspektiven samt information som är 
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väsentlig ur ett enda perspektiv. väsentlig ur ett enda perspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Enligt artiklarna 19a.1 och 29a.1 i 
direktiv 2013/34/EU ska företag lämna 
information om fem rapporteringsområden: 
affärsmodell, policy (inbegripet de 
förfaranden för due diligence-granskning 
som genomförts), resultatet av denna 
policy, risker och riskhantering, samt 
centrala resultatindikatorer som är 
relevanta för verksamheten. Artikel 19a.1 i 
direktiv 2013/34/EU innehåller inga 
uttryckliga hänvisningar till andra 
rapporteringsområden som användarna av 
informationen anser vara relevanta, av 
vilka en del överensstämmer med 
upplysningar som ingår i internationella 
regelverk, inbegripet rekommendationerna 
från arbetsgruppen för klimatrelaterade 
finansiella upplysningar. 
Informationskraven bör vara tillräckligt 
detaljerade för att säkerställa att företagen 
rapporterar information om sin resiliens 
mot hållbarhetsrelaterade risker. Utöver de 
rapporteringsområden som anges i 
artiklarna 19a.1 och 29a.1 i direktiv 
2013/34/EU bör företagen därför vara 
skyldiga att lämna ut information om sin 
affärsstrategi och om affärsmodellens 
resiliens och strategi mot risker när det 
gäller hållbarhetsfrågor, samt alla planer de 
kan behöva för att säkerställa att deras 
affärsmodell och affärsstrategi är förenlig 
med omställningen till en hållbar och 
klimatneutral ekonomi, om och på vilket 
sätt deras affärsmodell och affärsstrategi 
tar hänsyn till berörda parters intressen, 
eventuella möjligheter för företaget som 

(26) Enligt artiklarna 19a.1 och 29a.1 i 
direktiv 2013/34/EU ska företag lämna 
information om fem rapporteringsområden: 
affärsmodell, policy (inbegripet de 
förfaranden för due diligence-granskning 
som genomförts), resultatet av denna 
policy, risker och riskhantering, samt 
centrala resultatindikatorer som är 
relevanta för verksamheten. Artikel 19a.1 i 
direktiv 2013/34/EU innehåller inga 
uttryckliga hänvisningar till andra 
rapporteringsområden som användarna av 
informationen anser vara relevanta, av 
vilka en del överensstämmer med 
upplysningar som ingår i internationella 
regelverk, inbegripet rekommendationerna 
från arbetsgruppen för klimatrelaterade 
finansiella upplysningar. 
Informationskraven bör vara tillräckligt 
detaljerade för att säkerställa att företagen 
rapporterar information om sin resiliens 
mot hållbarhetsrelaterade risker. Utöver de 
rapporteringsområden som anges i 
artiklarna 19a.1 och 29a.1 i direktiv 
2013/34/EU bör företagen därför vara 
skyldiga att lämna ut information om sin 
affärsstrategi och om affärsmodellens 
resiliens och strategi mot risker när det 
gäller hållbarhetsfrågor, samt alla planer de 
kan behöva för att säkerställa att deras 
affärsmodell och affärsstrategi är förenlig 
med omställningen till en hållbar och 
klimatneutral ekonomi, om och på vilket 
sätt deras affärsmodell och affärsstrategi 
säkerställer respekten för anständigt 
arbete och skyddar berörda parters 
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hållbarhetsfrågorna ger upphov till, 
genomförandet av de aspekter av 
affärsstrategin som påverkar eller påverkas 
av hållbarhetsfrågor, eventuella 
hållbarhetsmål som fastställts av företaget 
och de framsteg som gjorts för att uppnå 
dem, styrelsens och ledningens uppgift vad 
avser hållbarhetsfrågor, huvudsaklig 
faktisk och potentiell negativa inverkan av 
företagets verksamhet, och hur företaget 
har identifierat den information som det 
rapporterar om. Så snart offentliggörande 
av inslag som mål och framstegen mot att 
uppnå dem krävs är inte det separata kravet 
på att offentliggöra utfallet av policyn 
längre nödvändigt.

rättigheter och intressen, inbegripet 
arbetstagare och befolkningsgrupper, 
eventuella möjligheter för företaget som 
hållbarhetsfrågorna ger upphov till, 
genomförandet av de aspekter av 
affärsstrategin som påverkar eller påverkas 
av hållbarhetsfrågor, eventuella 
hållbarhetsmål som fastställts av företaget 
och de framsteg som gjorts för att uppnå 
dem, styrelsens och ledningens uppgift vad 
avser hållbarhetsfrågor, faktisk och 
potentiell negativ inverkan av företagets 
verksamhet, och hur företaget har 
identifierat den information som det 
rapporterar om. Så snart offentliggörande 
av inslag som mål och framstegen mot att 
uppnå dem krävs är inte det separata kravet 
på att offentliggöra utfallet av policyn 
längre nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa 
överensstämmelse med internationella 
instrument såsom FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter och OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt 
företagande bör informationskraven om 
tillbörlig aktsamhet specificeras mer i 
detalj än vad som är fallet i artikel 19a.1 b 
och artikel 29a.1 b i direktiv 2013/34/EU. 
Tillbörlig aktsamhet är den process som 
företagen genomför för att identifiera, 
förebygga, begränsa och avhjälpa den 
huvudsakliga faktiska och potentiella 
negativa inverkan av sin verksamhet och 
identifiera hur de hanterar dessa negativa 
konsekvenser. Konsekvenser i samband 
med ett företags verksamhet omfattar 

(27) För att säkerställa 
överensstämmelse med internationella 
instrument såsom FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga 
rättigheter, ILO:s trepartsdeklaration om 
principer som rör multinationella företag 
och socialpolitik och OECD:s riktlinjer om 
tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt 
företagande bör informationskraven om 
tillbörlig aktsamhet specificeras mer i 
detalj än vad som är fallet i artikel 19a.1 b 
och artikel 29a.1 b i direktiv 2013/34/EU. 
Tillbörlig aktsamhet är den process som 
företagen genomför för att identifiera, 
förebygga, begränsa och avhjälpa den 
faktiska och potentiella negativa inverkan 
av sin verksamhet och identifiera hur de 
hanterar dessa negativa konsekvenser. 
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inverkan som direkt orsakas av företaget, 
inverkan som företaget bidrar till och 
inverkan som på annat sätt är kopplade till 
företagets värdekedja. Förfarandet för 
tillbörlig aktsamhet gäller företagets hela 
värdekedja, inklusive dess egen 
verksamhet, produkter och tjänster, 
affärsförbindelser och leveranskedjor. I 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter ska en 
faktisk eller potentiell negativ inverkan 
anses vara väsentlig om den kan anses ha 
bland den största inverkan i samband med 
företagets verksamhet på grundval av 
följande: Hur allvarlig inverkan på 
människor eller miljö är. Antalet individer 
som påverkas eller kan påverkas, eller 
omfattningen av miljöskadorna. Hur lätt 
skadan kan avhjälpas, miljön eller de 
drabbade människorna återställas till deras 
tidigare skick.

Konsekvenser i samband med ett företags 
verksamhet omfattar inverkan som direkt 
orsakas av företaget, inverkan som 
företaget bidrar till och inverkan som på 
annat sätt är kopplade till företaget, 
inklusive dess leverans- och värdekedja. 
Förfarandet för tillbörlig aktsamhet gäller 
företagets hela värdekedja, inklusive dess 
egen verksamhet, produkter och tjänster, 
affärsförbindelser och leveranskedjor. I 
enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter ska en 
faktisk eller potentiell negativ inverkan 
anses vara allvarlig om den kan anses ha 
bland den största inverkan i samband med 
företagets verksamhet på grundval av 
följande: Hur allvarlig inverkan på 
människor eller miljö är. Antalet individer 
som påverkas eller kan påverkas, eller 
omfattningen av miljöskadorna. Hur lätt 
skadan kan avhjälpas, miljön eller de 
drabbade människorna återställas till deras 
tidigare skick.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I artiklarna 19a.1 och 29a.1 i 
direktiv 2013/34/EU anges inte om den 
information som ska rapporteras ska vara 
framåtblickande eller information om 
tidigare resultat. Det råder för närvarande 
brist på framåtblickande information, vilket 
användare av hållbarhetsinformation 
särskilt värdesätter. I artiklarna 19a och 
29a i direktiv 2013/34/EU bör det därför 
anges att den hållbarhetsinformation som 
rapporteras ska omfatta såväl 
framåtblickande som retroaktiva uppgifter 
samt både kvalitativ och kvantitativ 
information. Den rapporterade 

(29) I artiklarna 19a.1 och 29a.1 i 
direktiv 2013/34/EU anges inte om den 
information som ska rapporteras ska vara 
framåtblickande eller information om 
tidigare resultat. Det råder för närvarande 
brist på framåtblickande information, vilket 
användare av hållbarhetsinformation 
särskilt värdesätter. I artiklarna 19a och 
29a i direktiv 2013/34/EU bör det därför 
anges att den hållbarhetsinformation som 
rapporteras ska omfatta såväl 
framåtblickande som retroaktiva uppgifter 
samt både kvalitativ och kvantitativ 
information. Den rapporterade 
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hållbarhetsinformationen bör, beroende på 
vad som är lämpligt, också ta hänsyn till 
korta, medellånga och långsiktiga 
tidsperspektiv och innehålla information 
om företagets hela värdekedja, inklusive 
dess egen verksamhet, dess produkter och 
tjänster, dess affärsförbindelser och dess 
leveranskedja. Information om företagets 
hela värdekedja skulle omfatta information 
om dess värdekedja inom EU och 
information som omfattar tredjeländer om 
företagets värdekedja sträcker sig utanför 
EU.

hållbarhetsinformationen bör också ta 
hänsyn till korta, medellånga och 
långsiktiga tidsperspektiv och innehålla 
information om företagets hela värdekedja, 
inklusive dess egen verksamhet, dess 
produkter och tjänster, dess 
affärsförbindelser och dess leveranskedja. 
Information om företagets hela värdekedja 
skulle omfatta information om dess 
värdekedja inom EU och information som 
omfattar tredjeländer om företagets 
värdekedja sträcker sig utanför EU.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) European Financial Reporting 
Advisory Group (Efrag) är en ideell 
förening som inrättats enligt belgisk lag 
och som tjänar allmänintresset genom att 
ge råd till kommissionen om godkännande 
av internationella redovisningsstandarder. 
Efrag har etablerat ett rykte som ett 
europeiskt expertcentrum för 
företagsrapportering och är väl lämpat att 
främja samordning mellan europeiska 
standarder för hållbarhetsrapportering och 
internationella initiativ som syftar till att 
utveckla standarder som är enhetliga i hela 
världen. I mars 2021 offentliggjorde en 
arbetsgrupp med flera berörda parter som 
Efrag inrättat rekommendationer för en 
eventuell utveckling av standarder för 
hållbarhetsrappportering för Europeiska 
unionen. Dessa rekommendationer 
innehåller förslag om att utveckla en 
sammanhängande och omfattande 
uppsättning rapporteringsstandarder som 
omfattar alla hållbarhetsfrågor ur ett 
dubbelt väsentlighetsperspektiv. 

(34) European Financial Reporting 
Advisory Group (Efrag) är en ideell 
förening som inrättats enligt belgisk lag 
och som tjänar allmänintresset genom att 
ge råd till kommissionen om godkännande 
av internationella redovisningsstandarder. 
Efrag har etablerat ett rykte som ett 
europeiskt expertcentrum för 
företagsrapportering och är väl lämpat att 
främja samordning mellan europeiska 
standarder för hållbarhetsrapportering och 
internationella initiativ som syftar till att 
utveckla standarder som är enhetliga i hela 
världen. I mars 2021 offentliggjorde en 
arbetsgrupp med flera berörda parter som 
Efrag inrättat rekommendationer för en 
eventuell utveckling av standarder för 
hållbarhetsrappportering för Europeiska 
unionen. Dessa rekommendationer 
innehåller förslag om att utveckla en 
sammanhängande och omfattande 
uppsättning rapporteringsstandarder som 
omfattar alla hållbarhetsfrågor ur ett 
dubbelt väsentlighetsperspektiv. 
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Rekommendationerna innehåller också en 
detaljerad färdplan för utvecklingen av 
sådana standarder och förslag till 
ömsesidigt förstärkande samarbete mellan 
globala initiativ för fastställande av 
standarder och Europeiska unionens 
initiativ för fastställande av standarder. I 
mars 2021 offentliggjorde Efrags 
ordförande rekommendationer om möjliga 
ändringar av Efrags styrning om den skulle 
uppmanas att utarbeta tekniska råd om 
standarder för hållbarhetsrapportering. I de 
rekommendationerna ingår att inom Efrag 
kompensera med en ny pelare för 
hållbarhetsrapportering utan att i någon 
större utsträckning ändra den befintliga 
pelaren för finansiell rapportering. När 
kommissionen antar standarder för 
hållbarhetsrapportering bör den ta hänsyn 
till de tekniska råd som Efrag kommer att 
utarbeta. För att säkerställa högkvalitativa 
standarder som bidrar till det europeiska 
allmänna bästa och tillgodoser behoven hos 
företag och användare av den information 
som rapporteras, bör Efrags tekniska 
rådgivning utarbetas enligt ett korrekt 
vederbörligt förfarande, med offentlig 
tillsyn och transparens, åtföljt av 
lönsamhetsanalyser, och utarbetas med 
sakkunskap från relevanta berörda parter. 
För att säkerställa att unionens standarder 
för hållbarhetsrapportering tar hänsyn till 
synpunkter från unionens medlemsstater 
bör kommissionen innan den antar 
standarderna samråda med 
medlemsstaternas expertgrupp om hållbar 
finansiering som avses i artikel 24 i 
förordning (EU) 2020/852 om Efrags 
tekniska rådgivning. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) spelar en roll vid utarbetandet av 
tekniska standarder för tillsyn i enlighet 
med förordning (EU) 2019/2088 och det 
måste råda samstämmighet mellan dessa 
tekniska standarder för tillsyn och 
standarderna för hållbarhetsrapportering. 
Enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/201054 spelar 
Esma också en roll när det gäller att främja 

Rekommendationerna innehåller också en 
detaljerad färdplan för utvecklingen av 
sådana standarder och förslag till 
ömsesidigt förstärkande samarbete mellan 
globala initiativ för fastställande av 
standarder och Europeiska unionens 
initiativ för fastställande av standarder. I 
mars 2021 offentliggjorde Efrags 
ordförande rekommendationer om möjliga 
ändringar av Efrags styrning om den skulle 
uppmanas att utarbeta tekniska råd om 
standarder för hållbarhetsrapportering. I de 
rekommendationerna ingår att inom Efrag 
kompensera med en ny pelare för 
hållbarhetsrapportering utan att i någon 
större utsträckning ändra den befintliga 
pelaren för finansiell rapportering. När 
kommissionen antar standarder för 
hållbarhetsrapportering bör den ta hänsyn 
till de tekniska råd som Efrag kommer att 
utarbeta. För att säkerställa högkvalitativa 
standarder som bidrar till det europeiska 
allmänna bästa och tillgodoser behoven hos 
företag och användare av den information 
som rapporteras, bör Efrags tekniska 
rådgivning utarbetas enligt ett korrekt 
vederbörligt förfarande, med offentlig 
tillsyn och transparens, åtföljt av 
lönsamhetsanalyser, och utarbetas med 
sakkunskap från relevanta berörda parter. 
För att säkerställa att unionens standarder 
för hållbarhetsrapportering tar hänsyn till 
synpunkter från unionens medlemsstater 
bör kommissionen innan den antar 
standarderna samråda med 
medlemsstaternas expertgrupp om hållbar 
finansiering som avses i artikel 24 i 
förordning (EU) 2020/852 om Efrags 
tekniska rådgivning. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) spelar en roll vid utarbetandet av 
tekniska standarder för tillsyn i enlighet 
med förordning (EU) 2019/2088 och det 
måste råda samstämmighet mellan dessa 
tekniska standarder för tillsyn och 
standarderna för hållbarhetsrapportering. 
Enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/201054 spelar 
Esma också en roll när det gäller att främja 
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enhetlighet i tillsynen när det gäller 
genomdrivandet av företagsrapportering 
från emittenter vars värdepapper är 
noterade på EU:s reglerade marknader och 
som kommer att vara skyldiga att använda 
dessa standarder för 
hållbarhetsrapportering. Esma bör därför 
åläggas att avge ett yttrande om Efrags 
tekniska rådgivning. Detta yttrande ska 
lämnas inom två månader från dagen för 
mottagandet av kommissionens begäran. 
Dessutom bör kommissionen samråda med 
Europeiska bankmyndigheten, Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska 
miljöbyrån, Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Europeiska 
centralbanken, kommittén för europeiska 
tillsynsorgan för revisorer och plattformen 
för hållbar finansiering för att säkerställa 
att standarderna för hållbarhetsrapportering 
är förenliga med relevant unionspolitik och 
unionslagstiftning. Om något av dessa 
organ beslutar att avge ett yttrande, ska de 
göra detta inom två månader från den dag 
då de rådfrågades av kommissionen.

enhetlighet i tillsynen när det gäller 
genomdrivandet av företagsrapportering 
från emittenter vars värdepapper är 
noterade på EU:s reglerade marknader och 
som kommer att vara skyldiga att använda 
dessa standarder för 
hållbarhetsrapportering. Esma bör därför 
åläggas att avge ett yttrande om Efrags 
tekniska rådgivning. Detta yttrande ska 
lämnas inom två månader från dagen för 
mottagandet av kommissionens begäran. 
Dessutom bör kommissionen samråda med 
Europeiska bankmyndigheten, Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska 
miljöbyrån, Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Europeiska 
institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor, Europeiska 
arbetsmiljöbyrån, Europeiska 
jämställdhetsinstitutet, Europeiska 
centralbanken, kommittén för europeiska 
tillsynsorgan för revisorer och plattformen 
för hållbar finansiering samt berörda 
parter såsom fackföreningar och 
civilsamhällesorganisationer för att 
säkerställa att standarderna för 
hållbarhetsrapportering är förenliga med 
relevant unionspolitik och 
unionslagstiftning. Om något av dessa 
organ beslutar att avge ett yttrande, ska de 
göra detta inom två månader från den dag 
då de rådfrågades av kommissionen.

__________________ __________________
54 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 
84).

54 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten), 
om ändring av beslut nr 716/2009/EG och 
om upphävande av kommissionens beslut 
2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 
84).

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Standarderna för 
hållbarhetsrapportering bör specificera den 
information som företagen bör redovisa om 
sociala faktorer, inbegripet 
arbetstagarfaktorer och mänskliga 
rättigheter. Sådan information bör omfatta 
företagens inverkan på människor, 
inbegripet människors hälsa. Den 
information som företag lämnar ut om 
mänskliga rättigheter bör i förekommande 
fall inbegripa information om tvångsarbete 
i deras värdekedjor. Standarder om 
rapportering som tar upp sociala faktorer 
bör specificera den information som 
företagen bör offentliggöra med avseende 
på principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter som är relevanta för 
företag, inbegripet lika möjligheter för alla 
och arbetsvillkor. I handlingsplanen för 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, som antogs i mars 2021, 
efterlyses strängare krav på företag att 
rapportera om sociala frågor. Standarderna 
för rapportering bör också specificera den 
information som företagen bör lämna ut 
med avseende på mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter, demokratiska 
principer och standarder som fastställs i det 
internationella regelverket för mänskliga 
rättigheter och andra grundläggande FN-
konventioner om mänskliga rättigheter, 
Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet, Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande 
konventioner och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

(43) Standarderna för 
hållbarhetsrapportering bör specificera den 
information som företagen bör redovisa om 
sociala faktorer, inbegripet 
arbetstagarrättigheter, jämlikhet, 
mångfald, inkludering och mänskliga 
rättigheter. Sådan information bör omfatta 
företagens inverkan på sina arbetstagare, 
människor, inbegripet människors hälsa. 
Den information som företag lämnar ut om 
mänskliga rättigheter bör i förekommande 
fall inbegripa information om tvångsarbete 
i deras värdekedjor. Standarder om 
rapportering som tar upp sociala faktorer 
bör specificera den information som 
företagen bör offentliggöra med avseende 
på de 20 principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, särskilt lika 
möjligheter för alla och rättvisa 
arbetsvillkor. I handlingsplanen för den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
som antogs i mars 2021, efterlyses 
strängare krav på företag att rapportera om 
sociala frågor. Standarderna för 
rapportering bör också specificera den 
information som företagen bör lämna ut 
med avseende på mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter, demokratiska 
principer och standarder som fastställs i det 
internationella regelverket för mänskliga 
rättigheter och andra grundläggande FN-
konventioner om mänskliga rättigheter, 
däribland FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, 
FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter, Internationella 
arbetsorganisationens deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet, Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande 
konventioner, Internationella 
arbetsorganisationens trepartsdeklaration 
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om principer som rör multinationella 
företag och socialpolitik, inbegripet 
förteckningen över relevanta standarder 
enligt dess bilaga I, den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna, den europeiska sociala 
stadgan, Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna och 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag. 

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Användarna behöver information 
om styrningsfaktorer, inbegripet 
information om den roll som ett företags 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
spelar, även när det gäller 
hållbarhetsfrågor, sammansättningen av 
sådana organ och företagets system för 
intern kontroll och riskhantering, även när 
det gäller rapporteringsprocessen. 
Användarna behöver också information om 
företagens företagskultur och affärsetik, 
inbegripet bekämpning av korruption och 
mutor, och om deras politiska engagemang, 
inklusive lobbyverksamhet. Information 
om företagets ledning och kvaliteten på 
förbindelserna med affärspartner, 
inbegripet betalningspraxis avseende 
betalningsdatum eller betalningsperiod, 
räntesats vid sen betalning eller ersättning 
för indrivningskostnader enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU 62 om sena betalningar vid 
handelstransaktioner, hjälper användarna 
att förstå företagets risker och dess 
konsekvenser för hållbarhetsfrågor. Varje 
år drabbas tusentals företag, särskilt små 
och medelstora företag, av administrativa 

(44) Användarna behöver information 
om styrningsfaktorer, inbegripet 
information om den roll som ett företags 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
spelar, även när det gäller 
hållbarhetsfrågor, sammansättningen av 
sådana organ, särskilt när det gäller 
arbetstagares och kvinnors deltagande, 
ålder, etnicitet och mångfaldsaspekter och 
företagets system för intern kontroll och 
riskhantering, även när det gäller 
rapporteringsprocessen. Användarna 
behöver också information om företagens 
företagskultur och affärsetik, inbegripet 
bekämpning av korruption och mutor, och 
om deras politiska engagemang, inklusive 
lobbyverksamhet. Information om 
företagets ledning och kvaliteten på 
förbindelserna med affärspartner, 
inbegripet betalningspraxis avseende 
betalningsdatum eller betalningsperiod, 
räntesats vid sen betalning eller ersättning 
för indrivningskostnader enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU 62 om sena betalningar vid 
handelstransaktioner, hjälper användarna 
att förstå företagets risker och dess 
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och ekonomiska bördor, eftersom de 
betalas för sent eller inte alls. Sena 
betalningar leder i slutändan till insolvens 
och konkurs, med destruktiva effekter på 
hela värdekedjor. Ökad information om 
betalningsmetoder bör göra det möjligt för 
andra företag att identifiera snabba och 
pålitliga betalare, upptäcka orättvis 
betalningspraxis, få tillgång till information 
om de företag de handlar med och 
förhandla om rättvisare betalningsvillkor.

konsekvenser för hållbarhetsfrågor. Varje 
år drabbas tusentals företag, särskilt små 
och medelstora företag, av administrativa 
och ekonomiska bördor, eftersom de 
betalas för sent eller inte alls. Sena 
betalningar leder i slutändan till insolvens 
och konkurs, med destruktiva effekter på 
hela värdekedjor. Ökad information om 
betalningsmetoder bör göra det möjligt för 
andra företag att identifiera snabba och 
pålitliga betalare, upptäcka orättvis 
betalningspraxis, få tillgång till information 
om de företag de handlar med och 
förhandla om rättvisare betalningsvillkor.

__________________ __________________
62 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

62 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU av den 16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner (EUT L 48, 
23.2.2011, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att tillgodose användarnas 
informationsbehov i god tid, och särskilt 
med tanke på hur brådskande det är att 
tillgodose finansmarknadsaktörers 
informationsbehov som omfattas av kraven 
i de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 4.6 och 4.7 i 
förordning (EU) 2019/2088, bör 
kommissionen anta en första uppsättning 
standarder för rapportering senast den 31 
oktober 2022. Denna uppsättning 
standarder för rapportering bör specificera 
den information som företagen bör 
offentliggöra med avseende på alla 
rapporteringsområden och 
hållbarhetsfrågor och att 

(47) För att tillgodose användarnas 
informationsbehov i god tid, och särskilt 
med tanke på hur brådskande det är att 
tillgodose finansmarknadsaktörers 
informationsbehov som omfattas av kraven 
i de delegerade akter som antagits i 
enlighet med artikel 4.6 och 4.7 i 
förordning (EU) 2019/2088, bör 
kommissionen anta en första uppsättning 
standarder för rapportering senast den 31 
oktober 2022. Denna uppsättning 
standarder för rapportering bör specificera 
den information som företagen bör 
offentliggöra med avseende på alla 
rapporteringsområden och 
hållbarhetsfrågor och att 
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finansmarknadsaktörer måste uppfylla de 
upplysningsskyldigheter som fastställs i 
förordning (EU) 2019/2088. 
Kommissionen bör anta en andra 
uppsättning rapporteringsstandarder senast 
den 31 oktober 2023, som specificerar 
kompletterande information som företagen 
bör lämna om hållbarhetsfrågor och vid 
behov rapporteringsområden och 
information som är specifik för den sektor 
inom vilken ett företag är verksamt. 
Kommissionen bör se över standarderna 
vart tredje år för att ta hänsyn till relevant 
utveckling, samt utvecklingen av 
internationella standarder.

finansmarknadsaktörer måste uppfylla de 
upplysningsskyldigheter som fastställs i 
förordning (EU) 2019/2088. 
Kommissionen bör anta en andra 
uppsättning rapporteringsstandarder senast 
den 31 oktober 2023, som specificerar 
kompletterande information som företagen 
bör lämna om hållbarhetsfrågor och vid 
behov rapporteringsområden och 
information som är specifik för den sektor 
inom vilken ett företag är verksamt, 
särskilt i högrisksektorer där standarder 
bör prioriteras. Kommissionen bör se över 
standarderna vart tredje år för att ta hänsyn 
till relevant utveckling, samt utvecklingen 
av internationella standarder.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) I direktiv 2013/34/EU krävs inte att 
de finansiella rapporterna eller 
förvaltningsberättelsen ska tillhandahållas i 
digitalt format, vilket hindrar den 
rapporterade informationens sökbarhet och 
användbarhet. Användare av 
hållbarhetsinformation förväntar sig allt 
oftare att sådan information ska vara 
sökbar och maskinläsbar i digitala format. 
Digitaliseringen skapar möjligheter att 
utnyttja information på ett effektivare sätt 
och har potential för betydande 
kostnadsbesparingar för både användare 
och företag. Företagen bör därför vara 
skyldiga att utarbeta sina finansiella 
rapporter och sin förvaltningsberättelse i 
XHTML-format i enlighet med artikel 3 i 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/81563, och att lägga till 
hållbarhetsinformation, inbegripet de 
upplysningar som krävs enligt artikel 8 i 

(48) I direktiv 2013/34/EU krävs inte att 
de finansiella rapporterna eller 
förvaltningsberättelsen ska tillhandahållas i 
digitalt format, vilket hindrar den 
rapporterade informationens sökbarhet och 
användbarhet. Användare av 
hållbarhetsinformation förväntar sig allt 
oftare att sådan information ska vara 
sökbar, maskinläsbar i digitala format och 
fullt tillgänglig, även för personer med 
funktionsnedsättning. Digitaliseringen 
skapar möjligheter att utnyttja information 
på ett effektivare sätt och har potential för 
betydande kostnadsbesparingar för både 
användare och företag. Företagen bör 
därför vara skyldiga att utarbeta sina 
finansiella rapporter och sin 
förvaltningsberättelse i XHTML-format i 
enlighet med artikel 3 i kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2019/81563, 
och att lägga till hållbarhetsinformation, 
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förordning (EU) 2020/852, i enlighet med 
den delegerade förordningen. Det kommer 
att krävas en digital taxonomi för unionens 
standarder för hållbarhetsrapportering för 
att den information som rapporteras ska 
kunna taggas i enlighet med dessa 
standarder. Dessa krav bör bidra till det 
digitaliseringsarbete som kommissionen 
tillkännagav i sitt meddelande En 
europeisk strategi för data 64 och i strategin 
för digital finansiering i EU65. Dessa krav 
kompletterar också inrättandet av en 
gemensam europeisk kontaktpunkt för 
offentlig företagsinformation i enlighet 
med handlingsplanen för 
kapitalmarknadsunionen, som även tar 
hänsyn till behovet av strukturerade data.

inbegripet de upplysningar som krävs 
enligt artikel 8 i förordning (EU) 2020/852, 
i enlighet med den delegerade 
förordningen. Det kommer att krävas en 
digital taxonomi för unionens standarder 
för hållbarhetsrapportering för att den 
information som rapporteras ska kunna 
taggas i enlighet med dessa standarder. 
Dessa krav bör bidra till det 
digitaliseringsarbete som kommissionen 
tillkännagav i sitt meddelande En 
europeisk strategi för data 64 och i strategin 
för digital finansiering i EU65. Dessa krav 
kompletterar också inrättandet av en 
gemensam europeisk kontaktpunkt för 
offentlig företagsinformation i enlighet 
med handlingsplanen för 
kapitalmarknadsunionen, som även tar 
hänsyn till behovet av strukturerade data.

__________________ __________________
63 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2018/815 av den 17 december 2018 
om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller 
tekniska tillsynsstandarder för specificering 
av ett enhetligt elektroniskt 
rapporteringsformat (EUT L 143, 
29.5.2019, s. 1).

63 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2018/815 av den 17 december 2018 
om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller 
tekniska tillsynsstandarder för specificering 
av ett enhetligt elektroniskt 
rapporteringsformat (EUT L 143, 
29.5.2019, s. 1).

64 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/european-strategy-data

64 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/european-strategy-data

65 
https://ec.europa.eu/info/publications/2009
24-digital-finance-proposals_en

65 
https://ec.europa.eu/info/publications/2009
24-digital-finance-proposals_en

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Enligt artikel 20 i direktiv 
2013/34/EU ska företag med värdepapper 

(51) Enligt artikel 20 i direktiv 
2013/34/EU ska företag med värdepapper 



PE699.174v02-00 22/41 PA\1243952SV.docx

SV

som är noterade på reglerade marknader ta 
med en årsberättelse om bolagsstyrningen i 
sin förvaltningsberättelse, som bland annat 
ska innehålla en beskrivning av företagets 
mångfaldsplan i förhållande till dess 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan. 
Artikel 20 i direktiv 2013/34/EU ger 
företagen flexibilitet att bestämma vilka 
aspekter av mångfald de rapporterar om. 
Det innebär inte någon uttrycklig 
skyldighet för företag att lämna 
information om någon särskild aspekt av 
mångfald. För att uppnå en jämnare 
könsfördelning i det ekonomiska 
beslutsfattandet är det nödvändigt att 
säkerställa att företag med värdepapper 
som är noterade på reglerade marknader 
alltid rapporterar om sin 
jämställdhetspolitik och dess 
genomförande. För att undvika onödiga 
administrativa bördor bör dessa företag 
dock ha möjlighet att rapportera en del av 
den information som krävs enligt artikel 20 
i direktiv 2013/34/EU tillsammans med 
annan hållbarhetsrelaterad information.

som är noterade på reglerade marknader ta 
med en årsberättelse om bolagsstyrningen i 
sin förvaltningsberättelse, som bland annat 
ska innehålla en beskrivning av företagets 
mångfaldsplan i förhållande till dess 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan. 
Artikel 20 i direktiv 2013/34/EU ger 
företagen flexibilitet att bestämma vilka 
aspekter av mångfald de rapporterar om. 
Det innebär inte någon uttrycklig 
skyldighet för företag att lämna 
information om någon särskild aspekt av 
mångfald. För att uppnå en jämnare 
könsfördelning i det ekonomiska 
beslutsfattandet är det nödvändigt att 
säkerställa att företag med värdepapper 
som är noterade på reglerade marknader 
alltid rapporterar om sin 
jämställdhetspolitik och dess 
genomförande, särskilt vad gäller 
uppnåendet av minst 40 procent kvinnor i 
bolagsstyrelser och uppfyllandet av kravet 
på insyn i lönesättningen. För att undvika 
onödiga administrativa bördor bör dessa 
företag dock ha möjlighet att rapportera en 
del av den information som krävs enligt 
artikel 20 i direktiv 2013/34/EU 
tillsammans med annan 
hållbarhetsrelaterad information.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) Medlemsstaterna uppmanas därför 
att utvärdera inverkan av deras 
införlivandeakt på små och medelstora 
företag för att säkerställa att dessa inte blir 
oproportionerligt drabbade, och ägna 
särskild uppmärksamhet åt mikroföretag 
och den administrativa bördan, samt 
offentliggöra resultaten av sådana 

(71) Medlemsstaterna uppmanas därför 
att utvärdera inverkan av deras 
införlivandeakt på små och medelstora 
företag för att säkerställa att dessa inte blir 
oproportionerligt drabbade, och ägna 
särskild uppmärksamhet åt mikroföretag 
och orimliga administrativa bördor, samt 
offentliggöra resultaten av sådana 



PA\1243952SV.docx 23/41 PE699.174v02-00

SV

utvärderingar. Medlemsstaterna bör 
överväga att införa åtgärder för att hjälpa 
små och medelstora företag att tillämpa de 
frivilliga förenklade standarderna för 
rapportering.

utvärderingar. Medlemsstaterna bör införa 
åtgärder för att hjälpa små och medelstora 
företag att tillämpa standarderna för 
rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – inledningen
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 1 ska följande punkt läggas 
till som punkt 3:

(1) I artikel 1 ska följande punkter 
läggas till som punkterna 3 och 4:

Or. en

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En förteckning över sektorer med 
stor påverkan ingår i bilaga IIa och ska 
ses över vart tredje år av kommissionen 
och vid behov ändras genom en delegerad 
akt. Vid översynen ska hänsyn tas till 
befintlig sektorsspecifik EU-lagstiftning 
och sektorsspecifik information i erkända 
internationella rapporteringsramar, 
såsom Global Reporting Initiative (GRI), 
som tar upp sektorsspecifik negativ 
miljöpåverkan och sektorsspecifika 
negativa sociala konsekvenser.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20a. en sektor med stor påverkan: en 
sektor som på grund av sin storlek, 
verksamhet och värde- eller 
leveranskedjas egenskaper, med stor 
sannolikhet är förenad med faktisk eller 
potentiell allvarlig inverkan på 
hållbarhetsfrågor och som förtecknas i 
bilaga IIa.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 2 – led 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20b. företag med stor påverkan: ett 
företag som är verksamt inom en eller 
flera av de sektorer med stor påverkan 
som förtecknas i bilaga IIa.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 2 – led 20c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

20c. allvarlig inverkan: negativ 
inverkan på människor och miljön som är 
kopplad till företagets värdekedja genom 
dess verksamhet, produkter och tjänster, 
affärsförbindelser, dotterföretag och 
leveranskedja, på grundval av hur 
allvarlig inverkan på hållbarhetsfrågan 
är, antalet individer som påverkas eller 
kan påverkas, eller omfattningen av 
miljöskadorna, hur lätt skadan kan 
avhjälpas, med återställande av miljön 
eller de drabbade människorna till deras 
tidigare skick, och som orsakar störst 
skada i förhållande till annan inverkan 
som företaget har kartlagt.

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stora företag och, från och med 
den 1 januari 2026, små och medelstora 
företag som är sådana företag som avses i 
artikel 2.1 a ska i förvaltningsberättelsen 
inkludera den information som behövs för 
att förstå företagets inverkan på 
hållbarhetsfrågor och information som 
behövs för att förstå hur hållbarhetsfrågor 
påverkar företagets utveckling, resultat och 
ställning.

1. Alla företag, inbegripet små och 
medelstora företag som är sådana företag 
som avses i artikel 2.(1) a, små och 
medelstora företag med stor påverkan, 
företag registrerade i ett land utanför 
EU/EES med betydande verksamhet i EU 
och företag som är organiserade som 
stiftelser eller truster eller 
franchiseföretag som uppfyller 
storlekskriterierna för stora företag i 
direktiv 2013/34/EU ska i 
förvaltningsberättelsen inkludera den 
information som behövs för att förstå 
företagets inverkan på hållbarhetsfrågor, 
och den information som behövs för att 
förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar 
företagets utveckling, resultat och 
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ställning.

Or. en

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med EU:s arbetsrättsliga 
regelverk samt nationell rätt och praxis 
ska den centrala ledningen samråda med 
fackföreningar och 
arbetstagarföreträdare i början av 
rapporteringsperioden om utformningen 
av rapporteringssystemet, inbegripet vilka 
indikatorer som ingår och hur 
hållbarhetsuppgifterna erhålls och 
verifieras. Den centrala ledningen ska 
också samråda med fackföreningar och 
arbetstagarföreträdare vid kartläggningen 
av vilka risker och vilken påverkan 
företaget har på människor och miljön.
Fackföreningar och 
arbetstagarföreträdare ska förses med 
nödvändiga resurser, inbegripet stöd av 
sakkunnig, för ett effektivt utövande av de 
rättigheter som följer av detta direktiv.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagarnas rätt till information och 
samråd respekteras i samband med 
hållbarhetsrapportering och utövas i 
enlighet med den rättsliga ram som 
föreskrivs i direktiv 2002/14/EG och, i 
tillämpliga fall för gemenskapsföretag 
eller grupper av gemenskapsföretag, i 
enlighet med direktiv 2009/38/EG, 
europeiska företag i enlighet med direktiv 
2001/86/EG och europeiska kooperativa 
föreningar i enlighet med direktiv 
2003/72/EG.
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Medlemsstaterna får besluta att 
arbetstagarnas rätt till information och 
samråd ska vara tillämplig med avseende 
på arbetstagare i andra företag än de som 
avses i artikel 3.1 i direktiv 2002/14/EG.
Om företagets förvaltnings- eller 
ledningsorgan mottar ett yttrande över 
hållbarhetsrapporten från 
arbetstagarföreträdare eller, i avsaknad 
av sådana företrädare, från arbetstagarna 
själva, i enlighet med nationell rätt, ska 
yttrandet bifogas hållbarhetsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a – punkt 2 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Hur företagets affärsmodell och 
affärsstrategi tar hänsyn till de berörda 
parternas intressen och företagets inverkan 
på hållbarhetsfrågor.

iv) Hur företagets affärsmodell och 
affärsstrategi säkerställer anständigt 
arbete och skyddar de berörda parternas 
rättigheter och intressen, inbegripet 
arbetstagare och befolkningsgrupper, och 
företagets inverkan på hållbarhetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Den huvudsakliga faktiska eller 
potentiella negativa inverkan som kan 
kopplas till företagets värdekedja, 

ii) Den faktiska eller potentiella 
negativa inverkan som kan kopplas till 
företagets värdekedja, inbegripet dess egen 
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inbegripet dess egen verksamhet, produkter 
och tjänster, affärsförbindelser och 
leveranskedja.

verksamhet, produkter och tjänster, 
affärsförbindelser och leveranskedja.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förekommande fall ska den information 
som avses i punkterna 1 och 2 innehålla 
information om företagets värdekedja, 
inbegripet företagets egen verksamhet, 
produkter och tjänster, affärsförbindelser 
och leveranskedja.

Den information som avses i punkterna 1 
och 2 ska innehålla information om 
företagets värdekedja, inbegripet företagets 
egen verksamhet, produkter och tjänster, 
affärsförbindelser och leveranskedja, 
särskilt i sektorer med stor påverkan.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta att 
information om förestående utveckling 
eller om frågor som är under förhandling 
i undantagsfall inte lämnas ut, om 
ledamöter i förvaltnings-, lednings- och 
tillsynsorgan, inom ramen för den 
befogenhet som tillkommer dem enligt 
nationell rätt och under kollektivt ansvar 
för sin uppfattning, anser och 
vederbörligen kan motivera att ett 
utlämnande av sådan information 
allvarligt skulle skada företagets 

utgår
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marknadsposition, och förutsatt att detta 
icke-utlämnande inte hindrar en rättvis 
och balanserad förståelse av företagets 
utveckling, resultat, ställning samt 
konsekvenserna av dess verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett företag som är ett dotterföretag ska 
undantas från kraven i punkterna 1–4, 
om det företaget och dess dotterföretag 
omfattas av ett moderföretags 
förvaltningsberättelse för koncernen, som 
utarbetats i enlighet med artiklarna 29 
och 29a. Ett företag som är ett 
dotterföretag till ett moderföretag som är 
etablerat i ett tredjeland ska också 
undantas från de skyldigheter som anges i 
punkterna 1–4 om det företaget och dess 
dotterföretag ingår i moderföretagets 
förvaltningsberättelse för koncernen och 
om förvaltningsberättelsen för koncernen 
utarbetas på ett sätt som kan anses 
likvärdigt, i enlighet med de relevanta 
genomförandeåtgärder som antagits i 
enlighet med artikel 23.4 i i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/109/EG*6, på det sätt som krävs 
enligt de standarder för 
hållbarhetsrapportering som avses i 
artikel 19b i detta direktiv.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Moderföretagets förvaltningsberättelse för 
koncernen enligt punkt 1 ska 
offentliggöras i enlighet med artikel 30 på 
det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i 
den medlemsstat som reglerar det företag 
som är undantaget från de skyldigheter 
som anges i punkterna 1–4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat som reglerar det företag 
som är undantaget från de skyldigheter 
som anges i punkterna 1–4 får kräva att 
den förvaltningsberättelse för koncernen 
som avses i första stycket i denna punkt 
offentliggörs på ett av medlemsstatens 
officiella språk eller på ett språk som 
allmänt används i internationella 
finanskretsar, och att all nödvändig 
översättning till dessa språk är 
auktoriserad.

utgår

Or. en



PA\1243952SV.docx 31/41 PE699.174v02-00

SV

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsberättelsen för ett företag 
som är undantaget från de skyldigheter 
som anges i punkterna 1–4 ska innehålla 
samtliga följande uppgifter:
a) Namn och säte för det 
moderföretag som rapporterar 
information på gruppnivå i enlighet med 
artiklarna 29 och 29a, eller på ett sätt som 
kan anses likvärdigt, i enlighet med de 
genomförandeåtgärder som antagits i 
enlighet med artikel 23.4 i i direktiv 
2004/109/EG, på det sätt som krävs enligt 
de standarder för hållbarhetsrapportering 
som avses i artikel 19b.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 3
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Artikel 19a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det faktum att företaget är 
undantaget från de skyldigheter som 
anges i punkterna 1–4 i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
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Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 1 – stycke 1 – led b – punkt ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Information som företagen ska 
rapportera som är specifik för den sektor 
där de bedriver verksamhet.

ii) Information som företagen ska 
rapportera som är specifik för den sektor 
där de bedriver verksamhet, företrädesvis 
de sektorer med stor påverkan som anges i 
bilaga IIa.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, minst vart tredje år 
efter den dag då den börjar tillämpas, se 
över alla delegerade akter som antas i 
enlighet med denna artikel, med beaktande 
av den tekniska rådgivningen från 
European Financial Reporting Advisory 
Group (Efrag), och ska vid behov ändra en 
sådan delegerad akt för att ta hänsyn till 
relevant utveckling, också när det gäller 
utvecklingen internationella standarder.

Kommissionen ska, minst vart tredje år 
efter den dag då den börjar tillämpas, se 
över alla delegerade akter som antas i 
enlighet med denna artikel, med beaktande 
av den tekniska rådgivningen från 
European Financial Reporting Advisory 
Group (Efrag), Europeiska institutet för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 
Europeiska arbetsmiljöbyrån, Europeiska 
jämställdhetsinstitutet och berörda parter, 
inbegripet fackföreningar och 
civilsamhällesorganisationer, och ska vid 
behov ändra en sådan delegerad akt för att 
ta hänsyn till relevant utveckling, också när 
det gäller utvecklingen internationella 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
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Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Lika möjligheter för alla, inbegripet 
jämställdhet och lika lön för lika arbete, 
utbildning och kompetensutveckling, samt 
sysselsättning och social delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning.

i) Likabehandling och lika 
möjligheter för alla, inbegripet jämställdhet 
och lika lön för likvärdigt arbete, mångfald 
med avseende på arbetstagares ålder och 
etnicitet, insyn i lönesättningen, åtgärder 
mot våld och trakasserier, utbildning och 
kompetensutveckling samt sysselsättning 
och inkludering av personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Antalet arbetstagare och vilken typ 
av anställningsform de har, inbegripet 
genom företagets verksamhet, uppdelat 
efter kön.
Erkännande av fackföreningar, 
förekomsten av kollektivavtal och 
täckningsgraden av arbetstagare däri 
samt förekomsten av företagsråd, 
inbegripet internationella företagsråd, 
samt arbetstagar- och 
kvinnorepresentation i styrelser.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
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Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Arbetsvillkor, inbegripet trygg och 
anpassningsbar sysselsättning, löner, 
social dialog, kollektiva 
avtalsförhandlingar och arbetstagarnas 
deltagande, balans mellan arbetsliv och 
privatliv samt en hälsosam, säker och väl 
anpassad arbetsmiljö.

ii) Arbetsvillkor, inbegripet trygg 
sysselsättning, skäliga löner som ger 
arbetstagarna och deras familjer en 
anständig levnadsstandard, social dialog, 
föreningsfrihet, skydd mot diskriminering 
mot fackföreningar, kollektiva 
avtalsförhandlingar samt arbetstagares rätt 
till information, samråd och deltagande, 
anständiga arbetstider och balans mellan 
arbetsliv och privatliv, hälsa och säkerhet 
samt åtgärder för en rättvis omställning 
som antas genom social dialog.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Respekt för mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter, demokratiska 
principer och standarder som fastställs i det 
internationella regelverket för mänskliga 
rättigheter och andra grundläggande FN-
konventioner om mänskliga rättigheter, 
Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet, Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande 
konventioner och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna.

iii) Genomförande av due diligence-
förfaranden för att säkerställa respekt för 
mänskliga rättigheter, grundläggande 
friheter, demokratiska principer och 
standarder som fastställs i det 
internationella regelverket för mänskliga 
rättigheter och andra grundläggande FN-
konventioner om mänskliga rättigheter, 
däribland FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, 
FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter, Internationella 
arbetsorganisationens deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet, Internationella 
arbetsorganisationens grundläggande 
konventioner, Internationella 
arbetsorganisationens trepartsdeklaration 
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om principer som rör multinationella 
företag och socialpolitik, inbegripet 
förteckningen över relevanta standarder 
enligt dess bilaga I, den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna, den europeiska sociala 
stadgan, Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna, OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag samt 
EU:s arbetsrättsliga regelverk.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Konsekvensbedömning avseende 
mänskliga rättigheter som genomförs av 
företaget med avseende på berörda 
befolkningsgrupper, särskilt 
urbefolkningars rättigheter och 
genomförandet av företagets politik för 
fritt, på förhand inhämtat och 
välinformerat samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led b – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) Företagets värdekedja kopplad till 
allvarlig faktisk och potentiell inverkan, 
inbegripet sektorsspecifik information om 
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leverantörer, typer av produkter och 
tjänster som tillhandahålls och om 
ursprung och spårbarhet för råvaror och 
material som är förbundna med hög 
sannolikhet för faktisk och potentiell 
negativ inverkan på hållbarhetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19b – punkt 2 – stycke 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Den uppgift som företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
har, även när det gäller hållbarhetsfrågor 
och deras sammansättning.

i) Den uppgift som företagets 
förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan 
har, även när det gäller hållbarhetsfrågor 
och deras sammansättning, särskilt när det 
gäller valprocessen, fackföreningarnas 
och arbetstagarföreträdarnas roll och 
behörighet samt deltagandet av kvinnor 
och personer i olika åldrar och med olika 
etnisk bakgrund.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19ba (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19ba
Hållbarhetsrapportering som rör företag 

som är skyldiga att rapportera om 
betalningar till offentliga myndigheter

Företag som är skyldiga att utarbeta och 
offentliggöra en rapport om betalningar 
till offentliga myndigheter i enlighet med 
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artikel 42 ska på projektnivå offentliggöra 
alla handlingar, uppgifter och annan 
information som krävs för att förstå deras 
hållbarhetsredovisning enligt artikel 19a. 
Handlingarna ska åtminstone omfatta 
avtal som föreskriver sociala utgifter för 
företag och miljökonsekvensbedömningar 
och/eller sociala konsekvensbedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 49 för att fastställa 
standarder för hållbarhetsrapportering som 
står i proportion till de små och medelstora 
företagens kapacitet och egenskaper. I 
dessa standarder för 
hållbarhetsrapportering ska det anges 
vilken information i artiklarna 19a och 29a 
som små och medelstora företag, enligt 
vad som avses i artikel 2.1 a, ska 
rapportera. De ska beakta kriterierna i 
artikel 19b.2 och 19b.3. De ska också, i 
tillämpliga fall, ange i vilken struktur 
informationen ska rapporteras.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 49 för att fastställa 
standarder för hållbarhetsrapportering som 
står i proportion till de små och medelstora 
företagens kapacitet och egenskaper. I 
dessa standarder för 
hållbarhetsrapportering ska det anges hur 
små och medelstora företag ska 
rapportera om den information som avses i 
artiklarna 19a och 29a. De ska beakta 
kriterierna i artikel 19b.2 och 19b.3. De ska 
också, i tillämpliga fall, ange i vilken 
struktur informationen ska rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 46

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



PE699.174v02-00 38/41 PA\1243952SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Elektroniska 
finansieringsöversikter och 
förvaltningsberättelser ska uppfylla de 
relevanta tillgänglighetskrav som 
fastställs i direktiv 2019/882 om 
tillgänglighetskrav för produkter och 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 20 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En beskrivning av den 
mångfaldspolicy som tillämpats med 
avseende på företagets förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorgan med avseende 
på jämställdhet och andra aspekter som till 
exempel ålder eller utbildnings- och 
yrkesbakgrund samt mångfaldspolicyns 
mål, hur den har genomförts och resultaten 
under redovisningsperioden. Om någon 
sådan policy inte tillämpas ska rapporten 
innehålla en motivering till detta.

g) En beskrivning av den 
mångfaldspolicy som tillämpats med 
avseende på företagets förvaltnings-, 
lednings- och tillsynsorgan med avseende 
på jämställdhet och andra aspekter som till 
exempel ålder, etnisk bakgrund eller 
utbildnings- och yrkesbakgrund eller 
funktionsnedsättning samt 
mångfaldspolicyns mål, hur den har 
fastställts och genomförts och resultaten 
under redovisningsperioden. Om någon 
sådan policy inte tillämpas ska rapporten 
innehålla en motivering till detta.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 7
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Artikel 29a – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett moderföretag som även är ett 
dotterföretag ska undantas från 
skyldigheterna i punkterna 1–4 om det 
undantagna moderföretaget och dess 
dotterföretag omfattas av ett annat 
företags förvaltningsberättelse som 
upprättats i enlighet med artikel 29 och 
denna artikel. Ett moderföretag som är ett 
dotterföretag till ett moderföretag som är 
etablerat i ett tredjeland ska också 
undantas från de skyldigheter som anges i 
punkterna 1–4 om det företaget och dess 
dotterföretag ingår i moderföretagets 
förvaltningsberättelse för koncernen och 
om förvaltningsberättelsen för koncernen 
utarbetas på ett sätt som kan anses 
likvärdigt, i enlighet med de relevanta 
genomförandeåtgärder som antagits i 
enlighet med artikel 23.4 i i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/109/EG, på det sätt som krävs enligt 
de standarder för hållbarhetsrapportering 
som avses i artikel 19b i detta direktiv.

utgår

Moderföretagets förvaltningsberättelse för 
koncernen enligt punkt 1 ska 
offentliggöras i enlighet med artikel 30 på 
det sätt som föreskrivs i lagstiftningen i 
den medlemsstat som reglerar det 
moderföretag som är undantaget från de 
skyldigheter som anges i punkterna 1–4.
Den medlemsstat som reglerar det 
moderföretag som är undantaget från de 
skyldigheter som anges i punkterna 1–4 
får kräva att den förvaltningsberättelse 
för koncernen som avses i första stycket i 
denna punkt offentliggörs på sitt officiella 
språk eller på ett språk som allmänt 
används i internationella finanskretsar, 
och att all nödvändig översättning till 
dessa språk är auktoriserad.
Förvaltningsberättelsen för ett 
moderföretag som är undantaget från de 
skyldigheter som anges i punkterna 1–4 
ska innehålla samtliga följande uppgifter:
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a) Namn och säte för det 
moderföretag som rapporterar 
information på gruppnivå i enlighet med 
artikel 29 och denna artikel, eller på ett 
sätt som kan anses likvärdigt, i enlighet 
med de genomförandeåtgärder som 
antagits i enlighet med artikel 23.4 i i 
direktiv 2004/109/EG, på det sätt som 
krävs enligt de hållbarhetsstandarder som 
antagits i enlighet med artikel 19b.
b) Det faktum att företaget är 
undantaget från de skyldigheter som 
anges i punkterna 1–4 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 12a (nytt)Direktiv 2013/34/EU
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Följande bilaga ska införas:
Bilaga IIa
Jordbruk
Fiske
Skogsbruk
Livsmedel
Byggverksamhet
Utvinning och stenbrytning
Tillverkning
Logistik, transport och lagring
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Vattenförsörjning, avloppsrening och 
avfallshantering
Arbetsförmedling, bemanning och andra 
personalrelaterade tjänster
Konfektion och detaljhandel
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Hälso- och sjukvård/social 
omsorg/äldreomsorg
Städning och hushållstjänster
Hotell och restaurang
Finans- och försäkringsverksamhet
Teknik, digital verksamhet och 
onlineplattformar

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
Direktiv 2004/109/EG
Artikel 28d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter samråd med Europeiska miljöbyrån 
och Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter ska Esma utfärda 
riktlinjer i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EG) nr 1095/2010 om de 
nationella behöriga myndigheternas tillsyn 
av hållbarhetsrapportering.

Efter samråd med Europeiska miljöbyrån, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Eurofound, 
Eige, EU-Osha och övriga relevanta EU-
byråer samt berörda parter, inbegripet 
fackföreningar och 
civilsamhällesorganisationer, ska Esma 
utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EG) nr 1095/2010 om de 
nationella behöriga myndigheternas tillsyn 
av hållbarhetsrapportering.

Or. en


