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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bæredygtig virksomhedsledelse
(2020/2137(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og 
menneskerettigheder fra 20111,

– der henviser til målene for bæredygtig udvikling2,

– der henviser til Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) 
retningslinjer for multinationale selskaber3,

– der henviser til OECD's vejledning om due diligence for ansvarlig forretningsadfærd4,

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) trepartserklæring om 
principper for multinationale selskaber og socialpolitik5,

– der henviser til Parisaftalen, der blev vedtaget den 12. december 20156 ( "Parisaftalen"),

– der henviser til handlingsplanen for finansiering af bæredygtig vækst 
(COM(2018)0097), 

– der henviser til den europæiske grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens tilpassede arbejdsprogram for 2020 (COM(2020)0440),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 
om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF 
og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF7 
("regnskabsdirektivet"), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22. oktober 
2014 om ændring af Rådets direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner8 ("direktivet om ikkefinansiel rapportering"),

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19.
8 EUT L 330 af 15.11.2014, s. 1.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/943 af 8. juni 2016 
om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse9 
("direktivet om forretningshemmeligheder"), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 
om ændring af direktiv 2007/36/EF for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt 
ejerskab10 ("direktivet om aktionærrettigheder"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 
2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten11 
("direktivet om whistleblowere"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 
27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle 
tjenesteydelser12 ("oplysningsforordningen"),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 
2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om 
ændring af forordning (EU) 2019/208813 ("klassificeringsforordningen"), 

– der henviser til Kommissionens retningslinjer for ikkefinansiel rapportering (metode til 
rapportering af ikkefinansielle oplysninger)14 og til Kommissionens retningslinjer for 
ikke-finansiel rapportering: Tillæg om rapportering af klimarelaterede oplysninger15,

– der henviser til den endelige rapport fra forummet på højt plan om 
kapitalmarkedsunionen: "A new vision for Europe’s capital markets"16,

– der henviser til anbefalingerne fra taskforcen om klimarelaterede finansielle 
oplysninger17,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at en bæredygtighedstilgang i virksomhedssammenhæng indebærer, at 
der tages behørigt hensyn til de forskellige interessenters interesser i en virksomhed, 
herunder generelle samfundsmæssige og miljømæssige hensyn;

B. der henviser til, at de mange internationale initiativer, der fremmer bæredygtig 
virksomhedsledelse, fortsat kun er blød lovgivning;

9 EUT L 157 af 15.6.2016, s. 1.
10 EUT L 132 af 20.5.2017, s. 1.
11 EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17.
12 EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1.
13 EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13.
14 EUT C 215 af 5.7.2017, s. 1.
15 EUT C 209 af 20.6.2019, s. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_da
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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C. der henviser til, at Den Europæiske Union i den sidste valgperiode iværksatte en række 
initiativer for at fremme gennemsigtighed og langsigtethed i forbindelse med finansielle 
og økonomiske aktiviteter, såsom direktivet om aktionærrettigheder, handlingsplanen 
for finansiering af bæredygtig vækst, oplysningsforordningen og 
klassificeringsforordningen;

D. der henviser til, at direktivet om ikkefinansiel rapportering indeholder mangler, der skal 
afhjælpes;

E. der henviser til, at Kommissionen ifølge sit tilpassede arbejdsprogram for 2020 i første 
kvartal af 2021 har til hensigt at fremsætte et forslag til revision af direktivet om 
ikkefinansiel rapportering;

F. der henviser til, at interessenter ofte har givet udtryk for, at de ikkefinansielle 
oplysninger, som virksomhederne har tilvejebragt i henhold til direktivet om 
ikkefinansiel rapportering, er utilstrækkelige, upålidelige og ikke sammenlignelige; der 
henviser til, at det er nødvendigt, at der gives mere fuldstændige og pålidelige 
oplysninger, således at virksomhederne kan drages til ansvar for deres potentielle 
negative indvirkninger på miljøet og samfundet;

G. der henviser til, at ledelsen i virksomheder har juridisk og lovbestemt pligt til at handle i 
virksomhedens interesse; der henviser til, at overdreven fokus på kortsigtet 
profitmaksimering har en negativ indvirkning på virksomhedernes langsigtede resultater 
og på bæredygtighed og derfor kan være imod aktionærernes interesser;

H. der henviser til, at der bør sikres sammenhæng i EU-lovgivningen om bæredygtig 
virksomhedsledelse gennem fastlæggelse af konkrete forpligtelser til at handle og ikke 
kun til at rapportere oplysninger; der henviser til, at det derfor er nødvendigt med en 
yderligere ramme, der fastlægger virksomhedsbestyrelsers forpligtelser for så vidt angår 
bæredygtighed;

Ikkefinansielle rapporteringsforpligtelser 

1. glæder sig over, at Kommissionen har forpligtet sig til at gennemgå direktivet om 
ikkefinansiel rapportering; understreger, at en sådan revision bør være i fuld 
overensstemmelse med de krav, der stilles i oplysningsforordningen og 
klassificeringsforordningen; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til 
henstillingerne i nærværende beslutning;

2. gentager sin opfordring til en udvidelse af anvendelsesområdet for direktivet om 
ikkefinansiel rapportering til at omfatte alle store børsnoterede og ikke-børsnoterede 
virksomheder, der er etableret på Unionens område, som defineret i artikel 3, stk. 4, i 
regnskabsdirektivet; opfordrer Kommissionen til at identificere erhvervsvirksomhed i 
højrisikosektorer med en betydelig indvirkning på bæredygtigheden, der kan berettige, 
at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) medtages i de pågældende sektorer 
inden for anvendelsesområdet for direktivet om ikkefinansiel rapportering;

3. er af den opfattelse, at miljøspørgsmål i forbindelse med direktivet om ikkefinansiel 
rapportering skal fortolkes i overensstemmelse med klassificeringsforordningen; mener, 
at det er lige så vigtigt præcist at definere de andre bæredygtighedsspørgsmål, som 
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direktivet henviser til, såsom sociale spørgsmål og personalespørgsmål samt respekt for 
menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse;

4. mener, at definitionen af væsentlighed bør omfatte spørgsmål, der påvirker skabelse af 
værdi på lang sigt, og forhold, der ligger ud over virksomhedernes rent finansielle 
resultater;

5. bemærker, at direktivet om ikkefinansiel rapportering giver virksomheder, der er 
omfattet af dets anvendelsesområde, en betydelig fleksibilitet til at videregive relevante 
oplysninger på den måde, de finder mest nyttig; bemærker, at virksomhederne på 
nuværende tidspunkt efter eget skøn kan basere sig på en række forskellige rammer; 
mener, at det er nødvendigt at etablere en omfattende EU-ramme, der omfatter alle de 
bæredygtighedsspørgsmål, der er relevante for en omfattende ikkefinansiel rapportering; 
fremhæver i denne forbindelse, at EU-rammen bør sikre, at oplysningerne er klare, 
afbalancerede, forståelige, sammenlignelige mellem virksomheder inden for en sektor, 
kan kontrolleres og er objektive; understreger, at denne ramme, hvor det er relevant, bør 
omfatte obligatoriske sektorspecifikke standarder; bifalder i denne forbindelse 
Kommissionens tilsagn om at støtte en proces til udvikling af ikkefinansielle 
rapporteringsstandarder i EU18;

6. mener, at placeringen af den ikkefinansielle redegørelse bør harmoniseres; opfordrer 
Kommissionen til at oprette en gratis digital platform, som er offentligt tilgængelig i 
hele EU, og på hvilken virksomhederne bør offentliggøre deres ikkefinansielle 
oplysninger;

7. bemærker, at direktivet om ikkefinansiel rapportering udelukker ikkefinansielle 
redegørelser fra kravet om kvalitetssikring af indholdet, som virksomhedernes 
regnskaber ellers er omfattet af; mener, at ikkefinansielle redegørelser bør underkastes 
en obligatorisk revision, afhængigt af det pågældende selskabs størrelse og 
aktivitetsområde; mener, at udbyderen af kvalitetssikringstjenester, med forbehold af 
krav om objektivitet og uafhængighed, bør foretage denne revision i overensstemmelse 
med den fremtidige EU-ramme;

8. fremhæver betydningen af at indføre en forpligtelse, der forpligter visse EU-
virksomheder til hvert år at udarbejde landespecifikke rapporter for hver 
skattejurisdiktion, de opererer i; opfordrer indtrængende Rådet til hurtigst muligt at 
genoptage forhandlingerne med Parlamentet om Kommissionens forslag til direktiv om 
ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af 
selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016) 0198)19;

Ledelsens pligt til at udvise rettidig omhu og yderligere foranstaltninger for at gøre 
virksomhedsledelse mere bæredygtighedsorienteret 

9. opfordrer indtrængende Rådet til hurtigst muligt at indlede forhandlinger med 
Parlamentet om forslaget til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 

18 Bemærkninger fra næstformand Dombrovskis på konferencen om gennemførelse af den europæiske grønne 
pagt: finansiering af overgangen, 28. januar 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_139)
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bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger 
(COM(2012)0614) ("forslaget om kvinder i bestyrelser"), som skal sætte en stopper for 
den omsiggribende ubalance mellem kvinder og mænd på de øverste 
beslutningsniveauer i virksomhederne;

10. noterer sig den betydelige rolle, som ledelsen spiller med hensyn til at fastlægge en 
virksomheds strategi og overvåge dens aktiviteter; mener, at ledelsen bør have pligt til 
at integrere langsigtede interesser og bæredygtighedsrelaterede risici, virkninger, 
muligheder og afhængighed i selskabets overordnede strategi; 

11. opfordrer Kommissionen til at forelægge et lovgivningsforslag, der sikrer, at 
medlemmer af administrations-, ledelses- og tilsynsorganerne i selskaber med 
begrænset ansvar, der handler inden for de beføjelser, de har fået tildelt i henhold til 
national lovgivning, har et kollektivt ansvar for at definere, offentliggøre og overvåge 
en virksomhedsstrategi for bæredygtighed;

12. mener, at bæredygtighedsstrategien bør identificere og i overensstemmelse med 
virksomhedernes due diligence-forpligtelser behandle de væsentlige indvirkninger, som 
virksomheden kan have på miljø- og klimaspørgsmål, sociale spørgsmål og 
personalespørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne, 
bekæmpelse af korruption og bestikkelse i forbindelse med virksomhedens 
forretningsmodel, operationer og forsyningskæder, herunder uden for Den Europæiske 
Union; mener, at den pligt til rettidig omhu, som ledelsen skylder virksomheden, 
kræver, at der også tages hensyn til interesserne for de interessenter, som kan blive 
påvirket negativt af virksomhedens aktiviteter;

13. mener desuden, at bæredygtighedsstrategien bør omfatte målbare, specifikke, 
tidsbestemte og videnskabeligt baserede mål, der er i overensstemmelse med Unionens 
internationale forpligtelser på miljøområdet og med hensyn til klimaændringer, navnlig 
Parisaftalen, biodiversitet og skovrydning; understreger, at den også bør omfatte 
politikker om ligestilling mellem kønnene, bedre integration af arbejdstagernes 
rettigheder i forretningsaktiviteterne og fastlæggelse af en retfærdig lønpolitik samt 
sektorspecifikke og/eller geografiske anliggender; mener, at den variable del af 
aflønningen af medlemmer af ledelsen bør kædes sammen med opnåelsen af de målbare 
mål, der er fastlagt i virksomhedens bæredygtighedsstrategi;

14. mener, at virksomhederne i forbindelse med fastlæggelsen og overvågningen af deres 
bæredygtighedsstrategi bør samarbejde med alle relevante interessenter, herunder 
aktionærer, medarbejderrepræsentanter eller talsmænd og eksterne interessenter, som 
påvirkes af deres aktiviteter og forsyningskæder;

15. mener, at dette samarbejde bør finde sted, afhængigt af den pågældende virksomheds 
størrelse og aktivitetsområde, ved hjælp af rådgivende udvalg, hvori repræsentanter for 
interessenter eller talsmænd deltager, og som får til opgave at rådgive om indholdet og 
gennemførelsen af bæredygtighedsstrategien; mener, at sådanne udvalg bør have ret til 
at anmode om og, hvis det godkendes af et stort flertal, foretage en intern undersøgelse, 
hvis der sås rimelig tvivl om, hvorvidt bæredygtighedsstrategien er gennemført korrekt.
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I virksomhedssammenhæng indebærer en bæredygtighedstilgang, at der tages behørigt hensyn 
til de forskellige interessenters interesser i en virksomhed, herunder generelle 
samfundsmæssige og miljømæssige hensyn. På nuværende tidspunkt fremmer flere 
internationale initiativer bæredygtig virksomhedsledelse, navnlig FN's vejledende principper 
om erhvervslivet og menneskerettigheder fra 2011, OECD's retningslinjer for multinationale 
virksomheder og ILO's trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og 
socialpolitik. Selv om disse redskaber er værdifulde med hensyn til at fremme ansvarlig 
forretningsskik i et globaliseret miljø, så udgør de kun blød lovgivning. 

Den Europæiske Union har iværksat en række tiltag med henblik på at fremme 
gennemsigtighed og langsigtethed i forbindelse med finansielle og økonomiske aktiviteter, 
såsom revisionen af direktivet om aktionærrettigheder, handlingsplanen for finansiering af 
bæredygtig vækst, oplysningsforordningen og klassificeringsforordningen. Vedtagelsen af 
direktivet om ikkefinansiel rapportering i 2014 var også et stort skridt fremad med hensyn til 
at fremme gennemsigtighed med henblik på at måle, overvåge og forvalte virksomheders 
performance og deres langsigtede indvirkning på samfundet og miljøet. De mangler, der blev 
konstateret i forbindelse med gennemførelsen, viser imidlertid, at der er behov for at forbedre 
den ikkefinansielle rapportering i Unionen. Ordføreren er overbevist om, at gennemsigtighed 
er af afgørende betydning for at sikre ansvarlighed. Han glæder sig derfor over 
Kommissionens engagement med hensyn til at revidere det nuværende direktiv. 

Derudover bør en sammenhængende europæisk tilgang til bæredygtig virksomhedsledelse 
opnås gennem fastlæggelse af konkrete forpligtelser til at gøre og ikke kun til at rapportere 
oplysninger. Ordføreren mener, at det er nødvendigt at etablere en ny ramme, der definerer 
virksomhedernes forpligtelser med hensyn til bæredygtighed. 

Ikkefinansielle rapporteringsforpligtelser

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 29. maj 2018 om bæredygtig finansiering 
til at overveje en udvidelse af anvendelsesområdet for direktivet om ikkefinansiel 
rapportering. Ordføreren ønsker at gentage denne opfordring og samtidig præcisere, hvilke 
virksomheder der skal overholde forpligtelsen til at indberette ikkefinansielle oplysninger. 
Han er af den opfattelse, at det nuværende anvendelsesområde synes at være for snævert og 
ikke i overensstemmelse med definitionerne i regnskabsdirektivet. 

Definitionen af væsentlighed bør også tages op igen og tilpasses spørgsmål, der påvirker 
skabelse af værdi på lang sigt, og forhold, der ligger ud over virksomhedernes rent finansielle 
resultater. 

Den betydelige fleksibilitet i direktivet om ikkefinansiel rapportering resulterer i, at 
virksomheder indberetter oplysninger, der betragtes som værende utilstrækkelige, upålidelige 
og ikke sammenlignelige. De ikkebindende retningslinjer fra Kommissionen har ikke 
afhjulpet dette problem. Ordføreren mener derfor, at det er nødvendigt at indføre en 
standardiseret ramme, der giver mulighed for indrapportere klare, afbalancerede, forståelige 
oplysninger, der er sammenlignelige blandt virksomheder inden for samme sektor, og er 
verificerbare og objektive. 
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Et andet tilbagevendende problem, som de berørte parter står over for, er relateret til 
placeringen af rapporten, for hvilket den nuværende ramme også giver betydelig fleksibilitet. 
Det synes derfor nødvendigt at harmonisere dette aspekt. Under alle omstændigheder bør 
oplysningerne være let tilgængelige, f.eks. på virksomhedens websted eller via en offentligt 
tilgængelig og gratis digital platform på EU-plan. 

En afgørende del af revisionen bør være kravet om kvalitetssikring af indholdet, som ikke er 
en del af de nugældende regler for ikkefinansielle oplysninger. Ordføreren mener, at 
redegørelserne bør gøres til genstand for en obligatorisk revision udført af en uvildig og 
uafhængig udbyder af kvalitetssikringstjenester. 

Det er ekstremt vigtigt at anmode Rådet om hurtigst muligt at genoptage forhandlingerne med 
Parlamentet om Kommissionens forslag til direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så 
vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer.

Ledelsens pligt til at udvise rettidig omhu og yderligere foranstaltninger for at gøre 
virksomhedsledelse mere bæredygtighedsorienteret

Virksomhederne er ikke abstrakte enheder uden forbindelse til nutidens miljø- og 
samfundsmæssige udfordringer. De bør i højere grad bidrage til bæredygtighed, idet deres 
performance på lang sigt, deres modstandsdygtighed og endog deres overlevelse kan afhænge 
af, om de reagerer hensigtsmæssigt på miljøspørgsmål og sociale spørgsmål. I denne 
forbindelse bør ledelsens pligt til rettidig omhu over for selskabet ikke kun defineres i forhold 
til kortsigtet gevinstmaksimering af aktier, men også i forhold til bæredygtighedsspørgsmål. 
Da ledelsen spiller en betydelige rolle med hensyn til at fastlægge virksomhedens strategi og 
overvåge dens aktiviteter, bør den have pligt til at integrere langsigtede interesser og 
bæredygtighedsrelaterede risici, virkninger, muligheder og afhængighed i selskabets 
overordnede strategi. 

Ordføreren mener, at der er behov for en ny ramme, der sikrer, at medlemmerne af de 
administrative, ledelsesmæssige og tilsynsførende organer i virksomhederne har det kollektive 
ansvar for at fastlægge, offentliggøre og overvåge en virksomhedsstrategi for bæredygtighed. 
Denne forpligtelse bør også tage hensyn til de interessenter, der kan blive påvirket negativt af 
virksomhedens aktiviteter. Ordføreren er af den opfattelse, at bæredygtighedsstrategien bør 
omfatte målbare, specifikke, tidsbestemte og videnskabeligt baserede mål, der er i 
overensstemmelse med Unionens forpligtelser på internationalt plan. Den bør også omfatte 
politikker om bedre integration af arbejdstagernes rettigheder i forretningsaktiviteterne og 
fastlæggelse af en retfærdig lønpolitik samt sektorspecifikke og/eller geografiske anliggender. 

Processen med at definere og overvåge bæredygtighedsstrategien bør omfatte alle relevante 
interessenter som f.eks. aktionærer, medarbejderrepræsentanter og eksterne interessenter, der 
berøres af virksomhedens aktiviteter. Afhængigt af virksomhedens størrelse bør der overvejes 
en forpligtelse til at nedsætte rådgivende udvalg med henblik herpå.


