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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 Artikkel 13

Artikli 3 punktis c osutatud 
miinimumkaitsemeetmed on menetlused, 
mida majandustegevusalaga tegelev 
ettevõtja rakendab selleks, et järgitaks 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsioonis nimetatud kaheksas 
põhikonventsioonis sätestatud 
põhimõtteid ja õigusi, nimelt: õigus mitte 
teha sunniviisiliselt tööd, 
ühinemisvabadus, töötajate 
organiseerumisõigus, 
kollektiivläbirääkimiste õigus, mees- ja 
naistöötajate võrdne tasustamine 
võrdväärse töö eest, diskrimineerimise 
keeld töö- või kutsealale pääsemise 
võimaluste puhul ja diskrimineerimisvaba 
kohtlemine töö- või kutsealal, samuti 
õigus mitte olla kasutatud lapstööjõuna.

1. Artikli 3 punktis c osutatud 
miinimumkaitsemeetmed on menetlused, 
mida majandustegevusalaga tegelev 
ettevõtja rakendab selleks, et tagada I a 
lisas loetletud põhimõtete järgimine.

1 a. Majandustegevusega tegelev 
ettevõtja teeb kõik pingutused 
miinimumkaitsemeetmete rakendamiseks.
1 b. Miinimumkaitsemeetmed peavad 
olema kooskõlas ÜRO äritegevuse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtete ning OECD 
2018. aasta vastutustundliku ettevõtluse 
hoolsuskohustuse suuniste kohaste 
hoolsusmeetmetega ning I a lisaga. 
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Hoolsuskohustus tähendab käesolevas 
kontekstis menetlust või menetluste 
kogumit, mida ettevõtja rakendab 
eesmärgiga tuvastada, ennetada, 
leevendada ja arvesse võtta võimalikku ja 
tegelikku negatiivset mõju, mida ta oma 
majandustegevuse, tarneahelate ja 
ärisuhete kaudu avaldab inimõigustele, sh 
töötajate inimõigustele.
1 c. Komisjonile antakse volitused 
täiendada käesolevat artiklit delegeeritud 
õigusaktiga, milles täpsustatakse 
kriteeriumid, millega määrata kindlaks, 
kas käesoleva artikli nõudeid järgitakse. 
Kõnealuse delegeeritud õigusakti 
koostamisel võtab komisjon arvesse I a 
lisas loetletud põhimõtteid. Komisjon 
võtab kõnealuse delegeeritud õigusakti 
vastu 31. detsembriks 2020.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa
1. Artikli 13 kohaldamisel 
arvestatakse järgmist raamistikku:
a) Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni tööalaste 
aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsioonis nimetatud kaheksas 
põhikonventsioonis sätestatud põhimõtted 
ja õigused, nimelt: õigus mitte teha 
sunniviisiliselt tööd, ühinemisvabadus, 
töötajate organiseerumisõigus, 
kollektiivläbirääkimiste õigus, mees- ja 
naistöötajate võrdne tasustamine 
võrdväärse töö eest, diskrimineerimise 
keeld töö- või kutsealale pääsemise 
võimaluste puhul ja diskrimineerimisvaba 
kohtlemine töö- või kutsealal, samuti 
õigus mitte olla kasutatud lapstööjõuna.
b) ÜRO inimõigustealaste 
dokumentide kogu (International Bill of 
Human Rights);
c) Euroopa Liidu põhiõiguste harta;
d) ÜRO juhtpõhimõtted ettevõtluse ja 
inimõiguste kohta;
e) OECD suunised rahvusvahelistele 
ettevõtjatele;
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2. Artikli 13 tähenduses kaalutakse 
järgmist raamistikku, kui see on 
asjakohane ja sobiv:
a) ÜRO vastutustundlike 
investeeringute põhimõtted – 
aruandlusraamistik;
b) ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni 
vabatahtlikud suunised maaomandi, 
kalavarude ja metsade vastutustundliku 
majandamise kohta;
c) ÜRO deklaratsioon põlisrahvaste 
õiguste kohta; 
d) ÜRO ülemaailmne kultuuri- ja 
looduspärandi kaitse konventsioon; 
e) ÜRO Sendai katastroofiohu 
vähendamise raamistik 2015–2030;
f) bioloogilise mitmekesisuse 
konventsioon;
g) OECD suunised – 
institutsionaalsete investorite 
vastutustundlik ettevõtlus – 
hoolsuskohustuse põhimõtted 
vastutustundlikku ettevõtlust käsitlevate 
OECD 2017. aasta hoolsuskohustuse 
suuniste kohaselt (OECD Guidance – 
Responsible Business Conduct for 
Institutional Investors – Key 
Considerations for due diligence under 
the OECD Guidelines for Multinational 
Investors (2017));
3. Artikli 13 punktis 1 b osutatud 
menetlused peaksid: 
-a) tagama jätkusuutlikkuse riskide 
kindlakstegemise ja juhtimise 
investeerimisotsuste tegemisel, mis nõuab 
investoritelt keskkonnaalaste, sotsiaalsete 
ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
tegurite tuvastamist, vältimist, 
leevendamist ja arvessevõtmist;
a) võtma arvesse ettevõtja toimingute 
laadi ja ulatust, tarneahelaid ja 
ärisuhteid;
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b) hindama majandustegevuse enda 
ning kõnealuse majandustegevuse 
kasutatavate ja pakutavate toodete ja 
teenuste negatiivset mõju inimõigustele, 
eelkõige arvestades nende tootmist, 
kasutamist ja vajaduse korral olelusringi 
lõppu, ning selle mõjuga tegelema;
c) vastama ettevaatuspõhimõttele ja 
olema riskipõhised, mis tähendab seda, et 
rakendatava hoolsuskohustuse tase peaks 
olema negatiivse mõju suuruse ja 
tõenäosusega kooskõlas; keskenduma 
esmajärjekorras negatiivse mõju 
vältimisele ja kui vältimine ei ole 
võimalik, siis leevendamisele, taastekke 
ärahoidmisele ja vajaduse korral mõju 
heastamisele;
d) olema toetatud asjakohase 
poliitika ja juhtimissüsteemidega, et 
tugevdada inimõigustele avalduva mõju 
jätkuva tuvastamise ja haldamise 
süstemaatilist, ennetavat ja reageerivat 
käsitust;
e) olema vajalikust infost teadlik 
sidusrühmade kaasamise abil, kuhu 
kuuluvad töötajad ja muud potentsiaalselt 
mõjutatud üksikisikud ja rühmad;
f) pakkuma investoritele ja muudele 
sidusrühmadele asjakohast teavet, et neil 
oleks võimalik hinnata vastavust 
miinimumkaitsemeetmetele.

Or. en



AM\1180394ET.docx PE635.500v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

20.3.2019 A8-0175/104

Muudatusettepanek 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud tehniliste 
sõelumiskriteeriumitega tagatakse, et 
tahkeid fossiilkütuseid kasutavat 
energiatootmist ei loeta 
keskkonnasäästlikuks 
majandustegevuseks. Nende tehniliste 
sõelumiskriteeriumitega tagatakse, et 
keskkonnasäästlikuks ei loeta CO2-
mahukast tootmisest sõltuvat 
majandustegevust.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17

Läbivaatamisklausel Läbivaatamisklausel

1. Komisjon avaldab aruande 
käesoleva määruse kohaldamise kohta 31. 
detsembriks 2021 ja seejärel iga kolme 
aasta tagant. Nimetatud aruanne sisaldab 
järgmist:

1. Komisjon avaldab aruande 
käesoleva määruse kohaldamise ja mõju 
kohta 31. detsembriks 2021 ja seejärel iga 
kolme aasta tagant. Nimetatud aruanne 
sisaldab järgmist:

a) käesoleva määruse rakendamisel 
tehtud edusammud keskkonnasäästlike 
majandustegevusalade tehniliste 
sõelumiskriteeriumide väljatöötamisel;

a) käesoleva määruse rakendamisel 
tehtud edusammud keskkonnasäästlike ja 
negatiivse keskkonnamõjuga 
majandustegevusalade näitajapõhiste 
tehniliste sõelumiskriteeriumide 
väljatöötamisel;

b) võimalik vajadus vaadata läbi 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumid, mille alusel saab 
majandustegevusala pidada 
keskkonnasäästlikuks;

b) võimalik vajadus vaadata läbi 
käesolevas määruses sätestatud 
kriteeriumid ja näitajate loend, mille 
alusel saab majandustegevusala pidada 
keskkonnasäästlikuks või negatiivset 
keskkonnamõju omavaks, et hõlbustada 
innovatsiooni ja jätkusuutlikku 
üleminekut;

c) kas on asjakohane laiendada 
käesoleva määruse kohaldamisala, et 
hõlmata muid jätkusuutlikkuseesmärke, 
eelkõige sotsiaalseid eesmärke;

c) vajalikud meetmed ja vajaduse 
korral seadusandlik ettepanek, millega 
laiendatakse käesoleva määruse 
kohaldamisala, et hõlmata muid 
jätkusuutlikkuseesmärke, eelkõige 
sotsiaalseid eesmärke, sealhulgas 
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kriteeriume ja näitajaid, mis on seotud 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja 
sotsiaalmajandusega;
c a) hinnang Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2013/34/EL1 a 
muudatuste mõju kohta artiklile 17 a;

d) keskkonnasäästliku investeeringu 
mõiste kasutamine liidu õiguses ja 
liikmesriigi tasandil, sealhulgas kas on 
asjakohane luua käesolevas määruses 
sätestatud kriteeriumidele vastavuse 
kontrollimise mehhanism.

d) keskkonnasäästliku investeeringu ja 
negatiivse keskkonnamõjuga 
investeeringu mõiste kasutamine liidu 
õiguses ja liikmesriigi tasandil, sealhulgas 
kas on asjakohane vaadata läbi või luua 
käesolevas määruses sätestatud näitajatel 
põhinevatele kriteeriumidele vastavuse 
kontrollimise lisamehhanism;
d a) võimalik vajadus arendada edasi 
artiklis 17 a (uus) sätestatud integreeritud 
aruandlusnõudeid seoses muu kui 
finantsteabe ja mitmekesisust käsitleva 
teabe avalikustamisega teatavate 
suurettevõtjate ja kontsernide poolt 
vastavalt direktiivile 2013/34/EL;
d b) taksonoomia tulemuslikkus 
erainvesteeringute suunamisel 
jätkusuutlikesse tegevusaladesse.
1 a. Komisjon vaatab 31. detsembriks 
2021 ja edaspidi iga kolme aasta järel läbi 
käesoleva määruse kohaldamisala, kui 
sellega kaasneb ülemäärane 
halduskoormus, kui finantsturu osalistele 
vajalikud andmed ei ole piisavalt 
kättesaadavad või kui määrus ei ole 
piisavalt tulemuslik, et viia finantsvood 
ELi jätkusuutlikkuse eesmärkidega 
vastavusse.
1 b. Kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab komisjon 
aruande, mis sisaldab kava selle kohta, 
kuidas tuleks koostada hinnang, mis 
hõlmaks sotsiaalseid eesmärke, näiteks 
ebavõrdsuse vähendamisele 
kaasaaitamine, sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
sotsiaalse integratsiooni ja töösuhete 
soodustamine või inimkapitali või 
majanduslikult või sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevatesse kogukondadesse 
investeerimine.
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2. Aruanne saadetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Koos sellega 
esitab komisjon vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud.

2. Aruanded saadetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Koos sellega 
esitab komisjon vajaduse korral 
asjakohased seadusandlikud ettepanekud.

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 
teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 
finantsaruannete, konsolideeritud 
finantsaruannete ja nendega seotud 
aruannete kohta ja millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiivid 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 
29.6.2013, lk 19).

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 19 ja artikkel 20

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Direktiivi 2013/34/EL muutmine
Direktiivi 2013/34/EL muudetakse 
järgmiselt.
1) Artikli 19 lõike 2 punkti e alapunkt 
ii asendatakse järgmisega:

ii) ettevõtja avatus hinna-, krediidi-, 
likviidsus- ja rahavooriskile.

„ii) „ettevõtja avatus hinna-, krediidi-, 
likviidsus- ja rahavooriskile ning 
keskkonna-, sotsiaalsetele ja 
juhtimisriskidele.“;
2) Artikli 19 lõikesse 2 lisatakse 
järgmised punktid:
„e a) „asjaomase äri ja majandusharu 
seisukohast oluliste jätkusuutlikkuse 
näitajate alusel mõõdetav tulemuslikkus, 
mis põhineb ühtlustatud jätkusuutlikkuse 
näitajate loetelul, mille töötab välja ja 
mida ajakohastab komisjon kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) .../... [ELT: palun lisada 
viide määrusele, millega luuakse 
jätkusuutlike investeeringute 
soodustamise raamistik];
e b) 1., 2. ja 3. valdkonna heited;
e c) ettevõtja tegevuse tulemuslikkus 
punkti g mõistes liidu kliimaeesmärkide 
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saavutamisel, et hoida üleilmse keskmise 
temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C, 
võrreldes industriaalühiskonnaeelse 
tasemega, ja piirata temperatuuri tõusu 
1,5°C-ga, võrreldes 
industriaalühiskonnaeelse tasemega, 
nagu on sätestatud Pariisi kokkuleppes;
e d) ettevõtja käibe osa, mis on loodud 
majandustegevustega, mis vastavad 
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele 
määruse (EL) .../... [ELT: palun lisada 
viide määrusele, millega luuakse 
jätkusuutlike investeeringute 
soodustamise raamistik] artikli 3 mõistes;
e e) ettevõtja käibe osa, mis on loodud 
majandustegevustega, mis vastavad 
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele 
määruse (EL) .../... [ELT: palun lisada 
viide määrusele, millega luuakse 
jätkusuutlike investeeringute 
soodustamise raamistik] artikli 3 a 
mõistes.“;
3) Artikli 20 lõike 1 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) ettevõtja sisekontrolli- ja 
riskijuhtimissüsteemide peamiste 
tunnusjoonte kirjeldus seoses 
finantsaruandluse protsessiga;

„c) „ettevõtja sisekontrolli- ja 
riskijuhtimissüsteemide peamiste 
tunnusjoonte kirjeldus seoses finants- ja 
jätkusuutlikkuse aruandluse 
protsessiga;“;

4) Artikli 20 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Vannutatud audiitor või 
audiitorühing esitab kooskõlas artikli 34 
lõike 1 teise lõiguga oma arvamuse 
käesoleva artikli lõike 1 punktide c ja d 
kohaselt ette valmistatud teabe kohta ja 
kontrollib, kas käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b, e ja f osutatud teave on 
esitatud.

„3. Vannutatud audiitor või 
audiitorühing esitab kooskõlas artikli 34 
lõike 1 teise lõiguga oma arvamuse 
käesoleva artikli lõike 1 punktide c ja d 
ning artikli 19 lõike 2 kohaselt ette 
valmistatud teabe kohta ja kontrollib, kas 
käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b, e ja 
f osutatud teave on esitatud.“.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuletades meelde Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühist 
tahet järgida kestliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamiseks Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas ette nähtud 
põhimõtteid ning tunnistades 
rahvusvaheliste inimõiguste ja töötaja 
õiguste miinimumstandardite asjakohasust, 
peaks minimaalsete kaitsemeetmete 
järgimine olema eeltingimuseks, et 
majandustegevusala saaks pidada 
keskkonnasäästlikuks. Sel põhjusel peaks 
majandustegevust saama lugeda 
keskkonnasäästlikuks ainult siis, kui 
seejuures järgitakse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste 
aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsiooni ning ILO kaheksat 
põhikonventsiooni. ILO 
põhikonventsioonides on kindlaks 
määratud inimõigused ja töötajate õigused, 
mida äriühingud peavad austama. Mitmed 
nendest rahvusvahelistest normidest on 
sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eelkõige orjapidamise ja 
sunniviisilise töö keeld ning 
diskrimineerimiskeeld. Need 
miinimumkaitsemeetmed ei piira võimalust 

(21) Tuletades meelde Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühist 
tahet järgida kestliku ja kaasava 
majanduskasvu toetamiseks Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas ette nähtud 
põhimõtteid ning tunnistades 
rahvusvaheliste inimõiguste ja töötaja 
õiguste miinimumstandardite asjakohasust, 
peaks minimaalsete kaitsemeetmete 
järgimine olema eeltingimuseks, et 
majandustegevusala saaks pidada 
keskkonnasäästlikuks. Sel põhjusel peaks 
majandustegevust saama lugeda 
keskkonnasäästlikuks ainult siis, kui 
seejuures järgitakse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste 
aluspõhimõtete ja põhiõiguste 
deklaratsiooni ning ILO kaheksat 
põhikonventsiooni, ning ÜRO 
inimõigustealaste dokumentide kogu, 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, 
põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsiooni, 
ÜRO ülemaailmse kultuuri- ja 
looduspärandi kaitse konventsiooni, ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, OECD suuniseid 
rahvusvahelistele ettevõtjatele ning ÜRO 
vastutustundlike investeeringute 
põhimõtteid. Investorid peaksid arvesse 
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rakendada liidu õiguses sätestatud 
rangemaid keskkonna-, tervise- ja ohutus- 
ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse nõudeid, 
kui see on asjakohane.

võtma ka OECD hoolsuskohustuse 
suuniseid vastutustundliku ettevõtluse 
kohta (2018). Hoolsuskohustus tähendab 
käesolevas kontekstis menetlusi, mida 
ettevõtja rakendab eesmärgiga tuvastada, 
ennetada, leevendada ja arvesse võtta 
jätkusuutlikkuse riske, nagu on 
määratletud määruses (EL) .../... [ELT: 
palun lisada viide määrusele, mis käsitleb 
jätkusuutlikke investeeringuid ja 
jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe 
avalikustamist, ja selle I lisale]. ILO 
põhikonventsioonides on kindlaks 
määratud inimõigused ja töötajate õigused, 
mida äriühingud peavad austama. Mitmed 
nendest rahvusvahelistest normidest on 
sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas, eelkõige orjapidamise ja 
sunniviisilise töö keeld ning 
diskrimineerimiskeeld. Need 
miinimumkaitsemeetmed ei piira võimalust 
rakendada liidu õiguses sätestatud 
rangemaid keskkonna-, tervise- ja ohutus- 
ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse nõudeid, 
kui see on asjakohane.

Or. en
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Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Majandustegevusala ei tohiks 
lugeda keskkonnasäästlikuks, kui selle 
tekitatud keskkonnakahju ületab sellest 
saadava kasu. Tehnilistes 
sõelumiskriteeriumides tuleks välja 
selgitada muudele eesmärkidele olulise 
kahju tekitamise vältimiseks vajalikud 
miinimumnõuded. Tehnilisi 
sõelumiskriteeriume kindlaks määrates ja 
ajakohastades peaks komisjon tagama, et 
need kriteeriumid põhinevad 
olemasolevatel teaduslikel tõenditel ja et 
neid ajakohastatakse korrapäraselt. Kui 
teaduse areng ei võimalda riski piisava 
täpsusega määrata, tuleks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
191 rakendada ettevaatuspõhimõtet.

(24) Majandustegevusala ei tohiks 
lugeda keskkonnasäästlikuks, kui sellest ei 
saada netokasu, samuti ei tohiks see 
oluliselt kahjustada mis tahes muid 
keskkonnaeesmärke. Ühtlustatud 
näitajatel põhinevates tehnilistes 
sõelumiskriteeriumides tuleks välja 
selgitada muudele eesmärkidele ja 
negatiivse mõju hindamisele olulise kahju 
tekitamise vältimiseks vajalikud 
miinimumnõuded. Tehnilisi 
sõelumiskriteeriume ja ühtlustatud 
näitajaid kindlaks määrates ja 
ajakohastades peaks komisjon tagama, et 
need kriteeriumid ja näitajad oleksid 
mõistlikud, proportsionaalsed ja 
põhineksid olemasolevatel teaduslikel 
tõenditel, neid ajakohastatakse 
korrapäraselt ning neis võetaks arvesse 
tehnoloogia kogu väärtusahelat ja 
olelusringi. Samuti peaks komisjon 
tagama nende korrapärase 
ajakohastamise. Kui teaduse areng ei 
võimalda riski piisava täpsusega määrata, 
tuleks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 191 rakendada 
ettevaatuspõhimõtet.

Or. en


