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Ehdotus asetukseksi
13 artikla
Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Edellä 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetut
vähimmäistason suojatoimet ovat
menettelyjä, jotka taloudellista toimintaa
harjoittava yritys toteuttaa sen
varmistamiseksi, että seuraavia
periaatteita ja oikeuksia, jotka
vahvistetaan työelämän perusperiaatteita
ja -oikeuksia koskevassa Kansainvälisen
työjärjestön julistuksessa yksilöidyissä
kahdeksassa keskeisessä
yleissopimuksessa, kunnioitetaan: oikeus
olla vapaa pakkotyöstä, yhdistymisvapaus,
työntekijöiden järjestäytymisoikeus,
kollektiivinen neuvotteluoikeus,
samanarvoisesta työstä miehille ja naisille
maksettava sama palkka, syrjimättömyys
mahdollisuuksien ja kohtelun osalta
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
sekä oikeus olla vapaa lapsityöstä.

1.
Edellä 3 artiklan c alakohdassa
tarkoitetut vähimmäistason suojatoimet
ovat menettelyjä, jotka taloudellista
toimintaa harjoittava yritys toteuttaa
liitteessä I a lueteltujen periaatteiden
noudattamisen varmistamiseksi.

1 a.
Taloudellista toimintaa
harjoittavan yrityksen on parhaansa
mukaan pantava vähimmäistason
suojatoimet täytäntöön.
1 b.
Vähimmäistason suojatoimien on
oltava yhdenmukaisia yritystoimintaa ja
ihmisoikeuksia koskevien YK:n
perusperiaatteiden ja asianmukaista
huolellisuutta koskevien OECD:n
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toimintaohjeiden vastuulliselle
liiketoiminnalle (2018) sekä liitteen I
a kanssa. Asianmukaisella
huolellisuudella tarkoitetaan tässä
yhteydessä menettelyä tai
menettelykokonaisuutta, jonka yritykset
panevat täytäntöön tunnistaakseen,
torjuakseen, hillitäkseen ja ottaakseen
huomioon ihmisoikeuksiin kohdistuvia
mahdollisia ja tosiasiallisia kielteisiä
seurauksia, työntekijöiden ihmisoikeudet
mukaan luettuina, yrityksen taloudellisen
toiminnan, toimitusketjujen ja
liikesuhteiden kehyksessä.
1 c.
Komissiolla on valtuudet täydentää
tätä artiklaa delegoidulla säädöksellä,
jossa vahvistetaan kriteerit, joilla
määritetään, onko tämän artiklan
vaatimuksia noudatettu. Tällaista
delegoitua säädöstä laatiessaan komissio
ottaa huomioon liitteessä I a luetellut
periaatteet. Komissio antaa delegoidun
säädöksen viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2020.
Or. en
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Liite I a (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
Liite I a
1.
Sovellettaessa 13 artiklaa on
otettava huomioon seuraava kehys:
a)
työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskevassa Kansainvälisen
työjärjestön julistuksessa yksilöidyissä
kahdeksassa keskeisessä
yleissopimuksessa vahvistetut periaatteet
ja oikeudet, jotka ovat seuraavat: oikeus
olla vapaa pakkotyöstä, yhdistymisvapaus,
työntekijöiden järjestäytymisoikeus,
kollektiivinen neuvotteluoikeus,
samanarvoisesta työstä miehille ja naisille
maksettava sama palkka, syrjimättömyys
mahdollisuuksien ja kohtelun osalta
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa
sekä oikeus olla vapaa lapsityöstä;
b)
kansainvälinen
ihmisoikeusasiakirja;
c)
Euroopan unionin
perusoikeuskirja;
d)
yrityksiä ja ihmisoikeuksia
koskevat YK:n ohjaavat periaatteet;
e)
OECD:n toimintaohjeet
monikansallisille yrityksille.
2.

Sovellettaessa 13 artiklaa on
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silloin, kun se on tarpeen ja
tarkoituksenmukaista, otettava huomioon
seuraava kehys:
a)
YK:n vastuullisen sijoittamisen
perusteet – raportointikehys;
b)
maanomistuksen, kalastuksen ja
metsien vastuullista hallintaa koskevat
FAO:n vapaaehtoiset suuntaviivat
kansallisen elintarviketurvan yhteydessä;
c)
YK:n julistus alkuperäiskansojen
oikeuksista;
d)
YK:n yleissopimus maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnön
suojelemisesta;
e)
YK:n Sendain kehys
katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–
2030;
f)
biologista monimuotoisuutta
koskeva yleissopimus
(biodiversiteettisopimus);
g)
OECD:n vuoden 2017 suuntaviivat
vastuullisesta liiketoiminnasta
yhteisösijoittajille, ”Key Considerations
for due diligence under the OECD
Guidelines for Multinational Investors”.
3.
Edellä 13 artiklan 1 b kohdassa
tarkoitettuja menettelyjä koskevat
seuraavat vaatimukset:
-a)
niillä on varmistettava, että
kestävyysriskien tunnistaminen ja hallinta
on sisällytetty riittävästi investointeja
koskevaan päätöksentekoon ja että
sijoittajien on tunnistettava, ehkäistävä,
lievennettävä ja otettava huomioon ESGtekijät;
a)
niissä on otettava huomioon
yrityksen toimintojen luonne ja
mittakaava sekä toimitusketjut ja
liikesuhteet;
b)
niillä on arvioitava sekä
varsinaisen taloudellisen toiminnan että
sen käyttämien ja tuottamien tuotteiden ja
palvelujen kielteisiä vaikutuksia
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ihmisoikeuksiin – ja puututtava niihin –
tarkastelemalla erityisesti niiden
tuotantoa, käyttöä ja tarvittaessa käyttöiän
loppua;
c)
niiden on oltava ennalta
varautumisen periaatteen mukaisia ja
riskiperusteisia, mikä tarkoittaa, että
sovelletun asianmukaisen huolellisuuden
tason olisi oltava suhteessa kielteisen
vaikutusten vakavuuteen ja
todennäköisyyteen; niiden painopisteen
on oltava ensin kielteisten vaikutusten
ehkäisemisessä, ja jos ehkäiseminen ei ole
mahdollista, vaikutusten lieventämisessä,
uusiutumisen ehkäisemisessä ja
tarvittaessa korjaamisessa;
d)
niitä on tuettava asiaankuuluvilla
politiikoilla ja hallintojärjestelmillä, jotta
vahvistetaan järjestelmällistä, ennakoivaa
ja reaktiivista lähestymistapaa
ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten
jatkuvaan määrittelyyn ja hallintaan;
e)
niillä on hankittava tietoja
pitämällä yhteyttä sidosryhmiin, joihin
kuuluvat työntekijät ja muut mahdolliset
vaikutusten kohteena olevat henkilöt tai
ryhmät;
f)
niillä on tarjottava asiaan liittyviä
tietoja sijoittajille ja muille sidosryhmille,
jotta ne voivat arvioida vähimmäistason
suojatoimien noudattamista.
Or. en
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Tarkistus
2 a.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen
teknisten seulontakriteerien avulla on
varmistettava, että kiinteitä fossiilisia
polttoaineita käyttävää energiantuotantoa
ei pidetä ympäristön kannalta kestävänä
taloudellisena toimintana. Teknisten
seulontakriteerien avulla on
varmistettava, että taloudellista toimintaa,
jolla osaltaan aiheutetaan
hiililukkiutumaan liittyviä vaikutuksia, ei
pidetä ympäristön kannalta kestävänä
taloudellisena toimintana.
Or. en
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17 artikla
Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

17 artikla

Uudelleentarkastelulauseke

Uudelleentarkastelulauseke

1.
Komissio julkaisee viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen
joka kolmas vuosi kertomuksen tämän
asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa
arvioidaan seuraavia seikkoja:

1.
Komissio julkaisee viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2021 ja sen jälkeen
joka kolmas vuosi kertomuksen tämän
asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksesta.
Kertomuksessa arvioidaan seuraavia
seikkoja:

a)
tämän asetuksen täytäntöönpanon
edistyminen ympäristön kannalta kestäviä
taloudellisia toimintoja koskevien teknisten
seulontakriteerien kehittämisen osalta;

a)
tämän asetuksen täytäntöönpanon
edistyminen ympäristön kannalta kestäviä
taloudellisia toimintoja sekä kielteisen
ympäristövaikutuksen aiheuttavia
taloudellisia toimintoja koskevien
indikaattoreihin perustuvien teknisten
seulontakriteerien kehittämisen osalta;

b)
mahdollinen tarve tarkistaa tässä
asetuksessa säädettyjä kriteerejä, joilla
taloudellinen toiminta katsotaan
ympäristön kannalta kestäväksi;

b)
mahdollinen tarve tarkistaa
innovoinnin ja kestävään toimintatapaan
siirtymisen edistämiseksi tässä asetuksessa
säädettyjä kriteerejä ja
indikaattoriluetteloa, joilla taloudellinen
toiminta katsotaan ympäristön kannalta
kestäväksi tai kielteisen
ympäristövaikutuksen aiheuttavaksi
toiminnaksi;

c)
se, onko asianmukaista laajentaa
tämän asetuksen soveltamisalaa muihin
kestävyystavoitteisiin, erityisesti

c)
tarvittavat toimet ja tilanteen
mukaan lainsäädäntöehdotus tämän
asetuksen soveltamisalan laajentamiseksi
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yhteiskunnallisiin tavoitteisiin;

d)
ympäristön kannalta kestävän
sijoituksen määritelmän käyttö unionin
lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden tasolla,
mukaan luettuna se, onko asianmukaista
perustaa mekanismi, jolla tarkistetaan tässä
asetuksessa säädettyjen kriteerien
noudattaminen.

muihin kestävyystavoitteisiin, erityisesti
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, yrityksen
yhteiskuntavastuuseen ja yhteisötalouteen
liittyvät kriteerit ja indikaattorit mukaan
luettuina;
c a) sen arvioiminen, miten European
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2013/34/EU1 a muuttaminen vaikuttaa
17 a artiklan soveltamiseen;
d)
ympäristön kannalta kestävän
sijoituksen ja sijoituksen, jolla on
kielteinen ympäristövaikutus, määritelmän
käyttö unionin lainsäädännössä ja
jäsenvaltioiden tasolla, mukaan luettuna se,
onko asianmukaista tarkastella uudelleen
mekanismia tai perustaa lisämekanismi,
jolla tarkistetaan tässä asetuksessa
säädettyjen indikaattoreihin perustuvien
kriteerien noudattaminen;
d a) mahdollinen tarve kehittää
edelleen 17 a (uusi) artiklassa
tarkoitettuja integroituja
raportointivaatimuksia, joita sovelletaan
tietyiltä suurilta yrityksiltä ja
yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin
taloudellisten tietojen ja
monimuotoisuutta koskevien tietojen
julkistamiseen direktiivin 2013/34/EU
mukaisesti;
d b) luokitusjärjestelmän vaikuttavauus
ohjattaessa yksityisiä investointeja
kestäviin toimintoihin.
1 a.
Komissio tarkastelee uudelleen
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021
ja sen jälkeen kolmen vuoden välein
tämän asetuksen soveltamisalaa, jos se
aiheuttaa kohtuuttomasti hallinnollista
rasitusta, jos finanssimarkkinoiden
toimijoiden tarvitsemia tietoja ei ole
riittävästi saatavilla tai jos asetuksella ei
vaikuteta riittävästi rahavirtojen
mukauttamiseen EU:n
kestävyystavoitteisiin.
1 b.
Komissio esittää kuuden
kuukauden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta kertomuksen, johon
sisältyy suunnitelma siitä, miten
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soveltamisalan laajentamista
yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten
eriarvoisuuden torjumisen tukeminen,
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden,
yhteiskuntaan integroitumisen ja
työmarkkinasuhteiden edistäminen tai
inhimilliseen pääomaan tai taloudellisesti
tai yhteiskunnallisesti epäsuotuisassa
asemassa oleviin yhteisöihin
investoiminen, kattamiseksi koskeva
arviointi on valmisteltava.
2.
Kertomus toimitetaan Euroopan
parlamentille ja neuvostolle. Komissio
antaa asiaan liittyvät ehdotukset
tarvittaessa.

2.
Kertomukset toimitetaan Euroopan
parlamentille ja neuvostolle. Komissio
antaa tarvittaessa asiaan liittyviä
lainsäädäntöehdotuksia.
1a

Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu
26 päivänä kesäkuuta 2013,
tietyntyyppisten yritysten
vuositilinpäätöksistä,
konsernitilinpäätöksistä ja niihin
liittyvistä kertomuksista, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY
kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013,
s. 19).
Or. en
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Direktiivi 2013/34/EU
19 ja 20 artikla
Nykyinen teksti

Tarkistus
17 a artikla
Muutokset direktiiviin 2013/34/EU
Muutetaan direktiivi 2013/34/EU
seuraavasti:
1.
Korvataan 19 artiklan 2 kohdan e
alakohdan ii alakohta seuraavasti:

ii)
yrityksen hinta-, luotto-,
likviditeetti- ja kassavirtariskit.

”ii)
yrityksen hinta-, luotto-,
likviditeetti- ja kassavirtariskit sekä
ympäristöön, yhteiskuntaan ja
hallintotapaan liittyvät riskit;”;
2.
Lisätään 19 artiklan 2 kohtaan
alakohdat seuraavasti:
”e a) tietyn liiketoiminnan ja
teollisuuden kannalta olennaisilla
kestävyysindikaattoreilla mitattu
suorituskyky; kyseiset
kestävyysindikaattorit ovat
yhdenmukaistettujen
kestävyysindikaattorien luettelosta, jonka
Euroopan komissio laatii ja jota se
päivittää asetuksen [Julkaisutoimisto:
lisätään viittaus asetukseen kestävää
sijoittamista helpottavasta kehyksestä]
mukaisesti;
e b) scope 1 -päästöt, scope 2 -päästöt
ja scope 3 -päästöt;
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e c)
yrityksen g kohdan mukainen
suoritustaso suhteessa unionin
ilmastotavoitteisiin, joita ovat maapallon
keskilämpötilan nousun pitäminen
selvästi alle 2°C:ssa suhteessa
esiteolliseen aikaan ja lämpötilan nousun
rajoittamiseen 1,5°C:seen suhteessa
esiteolliseen aikaan tähtäävien toimien
ylläpitäminen Pariisin sopimuksen
mukaisesti;
e d) se osuus yrityksen liikevaihdosta,
joka on tuotettu taloudellisilla
toiminnoilla, jotka täyttävät Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU).../... [Julkaisutoimisto: lisätään
viittaus asetukseen kestävää sijoittamista
helpottavasta kehyksestä] 3 artiklan
mukaiset tekniset seulontakriteerit;
e e)
se osuus yrityksen liikevaihdosta,
joka on tuotettu taloudellisilla
toiminnoilla, jotka täyttävät asetuksen
(EU).../... [Julkaisutoimisto: lisätään
viittaus ehdotukseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi
kestävää sijoittamista helpottavasta
kehyksestä] 3 a artiklan mukaiset tekniset
seulontakriteerit;
3.
Korvataan 20 artiklan 1 kohdan c
alakohta seuraavasti:
c)
kuvaus yrityksen sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteistä suhteessa taloudelliseen
raportointiin;

”c)
kuvaus yrityksen sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien
pääpiirteistä suhteessa taloudelliseen ja
kestävyyttä koskevaan raportointiin;”;
4.
Korvataan 20 artiklan 3 kohta
seuraavasti:

3.
Lakisääteisen tilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön on annettava 34
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukainen lausunto tämän artiklan 1
kohdan c ja d alakohdan mukaisesti
laadittujen tietojen osalta ja tarkistettava,
että tämän artiklan 1 kohdan a, b, e ja f
alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettu.

”3.
”Lakisääteisen tilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön on annettava
34 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
mukainen lausunto tämän artiklan
1 kohdan c ja d alakohdan ja 19 artiklan
2 kohdan mukaisesti laadittujen tietojen
osalta ja tarkistettava, että tämän artiklan
1 kohdan a, b, e ja f alakohdassa tarkoitetut
tiedot on annettu.”.
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(21) Vähimmäistason suojatoimien
täytyisi olla yksi edellytys sille, että
taloudellisia toimintoja pidetään
ympäristön kannalta kestävinä, kun
palautetaan mieleen Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission yhteinen sitoumus
noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää
ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan
kansainväliset vähimmäistason
ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit,
työntekijöiden oikeudet ja työelämän
normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja
olisi pidettävä ympäristön kannalta
kestävinä vain, jos ne toteutetaan
noudattamalla kansainvälisen työjärjestön,
jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä
kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta.
Keskeisissä ILOn yleissopimuksissa
määritellään ihmisoikeudet ja
työntekijöiden oikeudet, joita yritysten on
noudatettava. Monet näistä kansainvälisistä
normeista vahvistetaan myös Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti
orjuuden ja pakkotyön kielto sekä
syrjimättömyysperiaate. Kyseiset
vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita

(21) Vähimmäistason suojatoimien
täytyisi olla yksi edellytys sille, että
taloudellisia toimintoja pidetään
ympäristön kannalta kestävinä, kun
palautetaan mieleen Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission yhteinen sitoumus
noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää
ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan
kansainväliset vähimmäistason
ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit,
työntekijöiden oikeudet ja työelämän
normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja
olisi pidettävä ympäristön kannalta
kestävinä vain, jos ne toteutetaan
noudattamalla kansainvälisen työjärjestön,
jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä
kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta
ja kansainvälistä ihmisoikeusasiakirjaa,
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa,
Yhdistyneiden kansakuntien julistusta
alkuperäiskansojen oikeuksista, YK:n
yleissopimusta maailman kulttuuri- ja
luonnonperinnön suojelemisesta, YK:n
ohjaavia periaatteita yritysten
ihmisoikeusvastuusta, OECD:n
toimintaohjeita monikansallisille
yrityksille ja Yhdistyneiden kansakuntien
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ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien
tiukempien unionin lainsäädännön
vaatimusten soveltamista tarvittaessa.

vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Sijoittajien olisi otettava huomioon myös
vastuulliseen liiketoimintaan liittyvää
asianmukaista huolellisuutta koskevan
OECD:n Due Diligence Guidance on
Responsible Business Conduct ohjeistuksen (2018). Tässä yhteydessä
Due Diligence tarkoittaa menettelyjä, joita
yrityksen toteuttavat määrittääkseen,
ehkäistäkseen ja ottaakseen huomioon
asetuksessa (EU) .../... [Julkaisutoimisto:
lisätään viittaus kestäviin sijoituksiin ja
kestävyysriskeihin liittyvien tietojen
antamisesta annettuun asetukseen ja sen
liitteeseen I] määritetyt kestävyysriskit ja
lieventääkseen niitä. Keskeisissä ILOn
yleissopimuksissa määritellään
ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet,
joita yritysten on noudatettava. Monet
näistä kansainvälisistä normeista
vahvistetaan myös Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa, erityisesti orjuuden ja
pakkotyön kielto sekä
syrjimättömyysperiaate. Kyseiset
vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita
ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien
tiukempien unionin lainsäädännön
vaatimusten soveltamista tarvittaessa.
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Mietintö
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Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää
ympäristön kannalta kestävänä, jos se
aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa
kuin hyötyä. Teknisissä
seulontakriteereissä olisi määritettävä
vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen
vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu
huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja
päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä
komission olisi varmistettava, että kriteerit
perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen
näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti.
Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä
arvioinnissa riittävän varmasti, olisi
sovellettava ennalta varautumisen
periaatetta Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUTsopimus’, 191 artiklan mukaisesti.

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää
ympäristön kannalta kestävänä, jos sillä ei
saada aikaan nettohyötyä, eikä sillä saisi
myöskään haitata huomattavasti mitään
muita ympäristötavoitteita.
Yhdenmukaistettuihin indikaattoreihin
perustuvissa teknisissä seulontakriteereissä
olisi määritettävä vähimmäisvaatimukset,
jotka tarvitaan sen vuoksi, ettei muille
tavoitteille ja kielteisten vaikutusten
arvioinnille aiheudu huomattavaa haittaa.
Vahvistaessaan ja päivittäessään teknisiä
seulontakriteerejä ja yhdenmukaistettuja
indikaattoreita komission olisi
varmistettava, että kriteerit ja indikaattorit
ovat kohtuullisia ja oikeasuhteisia ja
perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen
näyttöön ja että niissä otetaan huomioon
teknologioiden koko arvoketju ja
elinkaari. Sen olisi myös varmistettava,
että niitä päivitetään säännöllisesti. Jos
riskiä ei voida määrittää tieteellisessä
arvioinnissa riittävän varmasti, olisi
sovellettava ennalta varautumisen
periaatetta Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUTsopimus’, 191 artiklan mukaisesti.
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