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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb jätkusuutlikke 
investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske
käsitleva teabe avalikustamist ning millega 
muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341

mis käsitleb investeeringute 
jätkusuutlikkusmõju ja -riske käsitleva 
teabe avalikustamist ning millega 
muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/65/EÜ,32 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/138/EÜ,33 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/61/EL,34 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/65/EL,35 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EL) 2016/97,36

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(EL) 2016/2341,37 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 345/201338 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 346/201339 ühine eesmärk on 
lihtsustada vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtjate (eurofondid), 
alternatiivsete investeerimisfondide 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/65/EÜ,32 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/138/EÜ,33 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2011/61/EL,34 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/65/EL,35 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi (EL) 2016/97,36

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(EL) 2016/2341,37 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 345/201338 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 346/201339 ühine eesmärk on 
lihtsustada vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtjate (eurofondid), 
alternatiivsete investeerimisfondide 
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valitsejate, kindlustusandjate, 
investeerimisühingute, 
kindlustusvahendajate, tööandja 
kogumispensioni asutuste, kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide valitsejate (Euroopa 
riskikapitalifondide valitsejad) ja 
kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide 
valitsejate (Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad) 
tegevuse alustamist ja jätkamist. Nende 
direktiivide ja määrustega on tagatud 
lõppinvestorite ühtsem kaitse ning nende 
jaoks on muudetud lihtsamaks eri 
finantstoodete ja -teenuste kasutamine, 
kehtestades samas reeglid, mis 
võimaldavad investoritel teha teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kuigi nimetatud 
eesmärgid on laias laastus saavutatud, ei 
ole lõppinvestorite teavitamine sellest, 
kuidas on eurofondide valitsejate, 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate, kindlustusandjate, 
portfellihaldust pakkuvate 
investeerimisühingute, tööandja 
kogumispensioni asutuste, pensionitoodete 
pakkujate, Euroopa riskikapitalifondide ja 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate 
investeerimisotsustes arvestatud 
jätkusuutlikkusriskide ja jätkusuutliku 
investeerimise eesmärkidega, ega 
lõppinvestorite teavitamine sellest, kuidas 
on kindlustusnõustamist pakkuvad 
kindlustusvahendajad kindlustuspõhiste 
investeerimistoodetega seoses ja 
investeerimisnõustamist pakkuvad 
investeerimisühingud (finantsnõustajad) 
nõustamisprotsessis arvestanud 
jätkusuutlikkusriskidega, piisavalt välja 
arendatud, kuna sellise avalikustamise 
suhtes ei kohaldata veel ühtseid nõudeid.

valitsejate, kindlustusandjate, 
investeerimisühingute, 
kindlustusvahendajate, tööandja 
kogumispensioni asutuste, kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide valitsejate (Euroopa 
riskikapitalifondide valitsejad) ja 
kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide 
valitsejate (Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad) 
tegevuse alustamist ja jätkamist. Nende 
direktiivide ja määrustega on tagatud 
lõppinvestorite ühtsem kaitse ning nende 
jaoks on muudetud lihtsamaks eri 
finantstoodete ja -teenuste kasutamine, 
kehtestades samas reeglid, mis 
võimaldavad investoritel teha teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kuigi nimetatud 
eesmärgid on laias laastus saavutatud, ei 
ole lõppinvestorite teavitamine sellest, 
kuidas on eurofondide valitsejate, 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate, kindlustusandjate, 
portfellihaldust pakkuvate 
investeerimisühingute, tööandja 
kogumispensioni asutuste, pensionitoodete 
pakkujate, Euroopa riskikapitalifondide ja 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejate 
investeerimisotsustes arvestatud 
jätkusuutlikkusmõju ja 
jätkusuutlikkusriskide ja jätkusuutliku 
investeerimise eesmärkidega, ega 
lõppinvestorite teavitamine sellest, kuidas 
on kindlustusnõustamist pakkuvad 
kindlustusvahendajad kindlustuspõhiste 
investeerimistoodetega seoses ja 
investeerimisnõustamist pakkuvad 
investeerimisühingud (finantsnõustajad) 
nõustamisprotsessis arvestanud 
jätkusuutlikkusriskidega, piisavalt välja 
arendatud, kuna sellise avalikustamise 
suhtes ei kohaldata veel ühtseid näitajaid 
ja nõudeid. Hoolsuskohustuste täitmiseks 
seoses jätkusuutlikkusmõju ja -riskidega 
vajavad finantsturu osalised ise 
usaldusväärset, võrreldavat ja ühtlustatud 
teabe avalikustamist 
investeerimisobjektiks olevate äriühingute 
poolt. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2013/34/EL39a kehtestatakse 
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äriühingute raamatupidamis- ja 
aruandlusnõuetega seotud kohustused. 
Seepärast tuleks kõnealust direktiivi 
ajakohastada, et lisada integreeritud, 
auditeeritud aruandlus 
jätkusuutlikkusriskide ja -mõju kohta, et 
reageerida kasvavale vajadusele võtta 
äriühingute strateegias ja riskijuhtimised 
arvesse jätkusuutlikkusega seotud 
kaalutlusi.

__________________ __________________

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 
2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 
335, 17.12.2009, lk 1).

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/138/EÜ kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 
335, 17.12.2009, lk 1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2011. aasta direktiiv 2011/61/EL 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta (ELT L 174, 1.7.2011, lk 
1).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2011. aasta direktiiv 2011/61/EL 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kohta (ELT L 174, 1.7.2011, lk 
1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 
finantsinstrumentide turgude kohta ning 
millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ 
ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, 
lk 349).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 
finantsinstrumentide turgude kohta ning 
millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ 
ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, 
lk 349).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete 
turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. jaanuari 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete 
turustamist (ELT L 26, 2.2.2016, lk 19).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2341 tööandja kogumispensioni 
asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT 
L 354, 23.12.2016, lk 37).

37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/2341 tööandja kogumispensioni 
asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT 
L 354, 23.12.2016, lk 37).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
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aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 
345/2013 Euroopa riskikapitalifondide 
kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).

aprilli 2013. aasta määrus (EL) nr 
345/2013 Euroopa riskikapitalifondide 
kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) 
nr 346/2013 Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT 
L 115, 25.4.2013, lk 18).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2013. aasta määrus (EL) 
nr 346/2013 Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT 
L 115, 25.4.2013, lk 18).

39a 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).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuna liidus puuduvad ühtsed 
eeskirjad jätkusuutlikkust käsitleva teabe 
lõpptarbijale avalikustamise kohta, on 
tõenäoline, et riiklikul tasandil võetakse 
jätkuvalt vastu lahknevaid meetmeid ja 
finantsteenuste sektorites võib jätkuda 
lahknevate lähenemisviiside kasutamine. 
Sellised erinevad meetmed ja 
lähenemisviisid põhjustaksid jätkuvalt 
suuri konkurentsihäireid, mis tuleneks 
märkimisväärsetest avalikustamisnõuete 
erinevustest. Lisaks killustab täiendavalt 
turgu turupõhiste tavade paralleelne areng, 
mis tuleneb erinevaid tulemusi andvatest 
äriprioriteetidest, ja mis võib tulevikus 
siseturu toimimist isegi halvendada. 
Lahknevad avalikustamisnõuded ja 
turupõhised tavad muudavad eri 
finantstoodete ja -teenuste võrdlemise väga 
keeruliseks ning loovad sellistele toodetele, 

(3) Kuna liidus puuduvad ühtsed 
eeskirjad jätkusuutlikkust käsitleva teabe 
avalikustamise kohta emitentide ja 
investorite poolt, on tõenäoline, et riiklikul 
tasandil võetakse jätkuvalt vastu 
lahknevaid meetmeid ja finantsteenuste 
sektorites võib jätkuda lahknevate 
lähenemisviiside kasutamine. Sellised 
erinevad meetmed ja lähenemisviisid 
põhjustaksid jätkuvalt suuri 
konkurentsihäireid, mis tuleneks 
märkimisväärsetest avalikustamisnõuete 
erinevustest. Lisaks killustab täiendavalt 
turgu turupõhiste tavade paralleelne areng, 
mis tuleneb erinevaid tulemusi andvatest 
äriprioriteetidest, ja mis võib tulevikus 
siseturu toimimist isegi halvendada. 
Lahknevad avalikustamisnõuded ja 
turupõhised tavad ning ühtsete nõuete 
puudumine muudavad eri finantstoodete ja 
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teenustele ja turustuskanalitele ebavõrdsed 
tingimused ja tekitavad siseturule 
täiendavaid tõkkeid. Kõnealused 
lahknevused võivad olla lõppinvestorite 
jaoks segadust tekitavad ja moonutada 
nende investeerimisotsuseid. Pariisi 
kliimakokkuleppe järgimise tagamiseks 
võtavad liikmesriigid tõenäoliselt vastu 
lahknevaid riiklikke meetmeid, mis võivad 
takistada siseturu sujuvat toimimist ning 
olla kahjulikud finantsturu osalistele ja 
finantsnõustajatele. Lisaks muudab 
läbipaistvust käsitlevate ühtsete eeskirjade 
puudumine lõppinvestorite jaoks 
keeruliseks liikmesriigiti erinevate 
finantstoodete ja -teenuste tulemusliku 
võrdlemise, lähtudes keskkonnaalastest, 
sotsiaalsetest ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud riskidest ja jätkusuutliku 
investeerimise eesmärkidest. Seepärast on 
vaja siseturu toimimiselt kõrvaldada 
praegused takistused ja ennetada nende 
tekkimist.

-teenuste võrdlemise väga keeruliseks ning 
loovad sellistele toodetele, teenustele ja 
turustuskanalitele ebavõrdsed tingimused 
ja tekitavad siseturule täiendavaid tõkkeid. 
Kõnealused lahknevused võivad olla 
lõppinvestorite jaoks segadust tekitavad ja 
moonutada nende investeerimisotsuseid. 
Pariisi kliimakokkuleppe järgimise 
tagamiseks võtavad liikmesriigid 
tõenäoliselt vastu lahknevaid riiklikke 
meetmeid, mis võivad takistada siseturu 
sujuvat toimimist ning olla kahjulikud 
finantsturu osalistele ja finantsnõustajatele. 
Lisaks muudab läbipaistvust käsitlevate 
ühtsete eeskirjade ja näitajate puudumine 
investorite jaoks keeruliseks 
investeerimisobjektiks olevate äriühingute 
ning liikmesriigiti erinevate finantstoodete 
ja -teenuste tulemusliku võrdlemise, 
lähtudes keskkonnaalasest, sotsiaalsest ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud mõjust ja
riskidest ja jätkusuutliku investeerimise 
eesmärkidest. Seepärast on vaja siseturu 
toimimiselt kõrvaldada praegused 
takistused ja ennetada nende tekkimist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Et tagada käesoleva määruse ühtne 
kohaldamine ja see, et finantsturu osalised 
kohaldavad käesolevas määruses sätestatud 
avalikustamiskohustusi selgelt ja 
järjepidevalt, on vaja kindlaks määrata 
„jätkusuutlike investeeringute“ ühtne 
määratlus.

(4) Et tagada käesoleva määruse ühtne 
kohaldamine ja see, et finantsturu osalised 
kohaldavad käesolevas määruses sätestatud 
avalikustamiskohustusi selgelt ja 
järjepidevalt, on vaja ühtsete näitajate 
põhjal kindlaks määrata „jätkusuutlike 
investeeringute“ ja 
„jätkusuutlikkusriskide“ ühtne määratlus. 
Olulistele riskidele keskendudes peaks see 
määratlus olema tulevikku suunatud ja 
võtma nõuetekohaselt arvesse tekkivaid 
riske.
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Selgitus

Selged mõisted ja ühtsed näitajad tuleb määratleda selleks, et tagada õiguskindlus ning 
vähemalt minimaalne järjepidevus riikide ametiasutuste ja turuosaliste vahel ning hoida ära 
turu killustatus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna jätkusuutlikkuse 
võrdlusalused kujutavad endast standardit, 
mille alusel investeeringute 
jätkusuutlikkust mõõdetakse, tuleks 
lõppinvestoreid lepingueelse teabe raames 
teavitada määratud indeksi sobivusest, 
nimelt kõnealuse indeksi kohandamisest 
jätkusuutliku investeeringu eesmärgiga. 
Samuti peaksid finantsturu osalised 
avalikustama põhjuse, miks määratud 
indeksi kaal ja koostisosad erinevad 
laiapõhjalisest turuindeksist. Et veelgi 
suurendada läbipaistvust, peaksid 
finantsturu osalised märkima ka, kust leiab 
määratud indeksi ja laiapõhjalise 
turuindeksi arvutusmetoodika, nii et 
lõppinvestoritel oleks vajalik teave selle 
kohta, kuidas valiti ja kaaluti indeksi 
alusvara, millised varad arvati välja ja 
miks, kuidas mõõdeti alusvarade 
jätkusuutlikkusega seotud mõjusid või 
milliseid andmeallikaid kasutati. Selline 
teave peaks võimaldama tulemuslikku 
võrdlemist ja aitama luua õige ettekujutuse 
jätkusuutlikkust toetavatest 
investeeringutest. Kui võrdlusaluseks ei ole 
ühtegi indeksit määratud, peaksid 
finantsturu osalised selgitama, kuidas 
saavutatakse jätkusuutliku investeeringu 
eesmärk.

(6) Kuna jätkusuutlikkuse 
võrdlusalused kujutavad endast standardit, 
mille alusel investeeringute 
jätkusuutlikkust mõõdetakse, tuleks 
lõppinvestoreid lepingueelse teabe raames 
teavitada määratud indeksi sobivusest, 
nimelt kõnealuse indeksi kohandamisest 
jätkusuutliku investeeringu eesmärgiga. 
Samuti peaksid finantsturu osalised 
avalikustama põhjuse, miks määratud 
indeksi kaal ja koostisosad erinevad 
laiapõhjalisest turuindeksist. Et veelgi 
suurendada läbipaistvust, peaksid 
finantsturu osalised märkima ka, kust leiab 
määratud indeksi ja laiapõhjalise 
turuindeksi arvutusmetoodika, nii et 
lõppinvestoritel oleks vajalik teave selle 
kohta, kuidas valiti ja kaaluti indeksi 
alusvara, millised varad arvati välja ja 
miks, kuidas mõõdeti alusvarade 
jätkusuutlikkusega seotud mõjusid või 
milliseid andmeallikaid kasutati. Selline 
ühtsetel näitajatel põhinev teave peaks 
võimaldama tulemuslikku võrdlemist ja 
aitama luua õige ettekujutuse 
jätkusuutlikkust toetavatest 
investeeringutest. Kui võrdlusaluseks ei ole 
ühtegi indeksit määratud, peaksid 
finantsturu osalised selgitama, kuidas 
saavutatakse jätkusuutliku investeeringu 
eesmärk.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kui finantstoode või -teenus 
koosneb võlakirjadest, 
hinnavahelepingutest, 
tuletisinstrumentidest või muudest 
alusvara väärtusest sõltuvatest 
instrumentidest, tuleks avalikustatavas 
teabes selgelt täpsustada seos 
jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamise 
ja varade väärtuse vahel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Läbipaistvuse suurendamiseks ja 
lõppinvestorite teavitamiseks tuleks 
reguleerida juurdepääsu teabele selle kohta, 
kuidas võtavad finantsturu osalised 
jätkusuutlikkusriske arvesse 
investeerimisotsuste tegemise protsessis ja 
finantsnõustajad nõustamisprotsessis, ja 
nõuda, et kõnealused üksused hoiavad 
kõnealust teavet oma veebisaitidel.

(8) Läbipaistvuse ja võrreldavuse 
suurendamiseks ja investorite
teavitamiseks tuleks reguleerida 
juurdepääsu teabele selle kohta, kuidas 
võtavad finantsturu osalised
jätkusuutlikkusmõju ja
jätkusuutlikkusriske arvesse 
investeerimisotsuste tegemise protsessis ja 
finantsnõustajad nõustamisprotsessis, ja 
nõuda, et kõnealused üksused hoiavad 
kõnealust teavet oma veebisaitidel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liidu õigusaktidega praegu 
kehtestatud avalikustamisnõuded ei näe 
ette kogu sellise teabe avalikustamist, mida 
on vaja lõpptarbijate piisavaks 

(9) Liidu õigusaktidega praegu 
kehtestatud avalikustamisnõuded ei näe 
ette kogu sellise teabe avalikustamist, mida 
on vaja lõpptarbijate piisavaks 
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teavitamiseks nende investeeringute 
jätkusuutlikkusega seotud mõjust. 
Seepärast on seoses jätkusuutlike 
investeeringutega asjakohane sätestada 
täpsemad avalikustamisnõuded. Näiteks 
tuleks regulaarselt esitada aruanded 
finantstoodete jätkusuutlikkusega seotud 
üldise mõju kohta, kasutades jätkusuutliku 
investeeringu eesmärgi seisukohast 
asjakohaseid näitajaid. Kui võrdlusaluseks 
on määratud sobiv indeks, tuleks see 
samuti ära märkida nii määratud indeksi 
kui ka laiapõhjalise turuindeksi puhul, et 
neid saaks omavahel võrrelda. Määratud 
indeksi ja laiapõhjalise turuindeksi 
koostisosi käsitlev teave tuleks samuti 
avalikustada koos nende kaaludega, et anda 
lisateavet selle kohta, kuidas jätkusuutlike 
investeeringute eesmärke saavutatakse. Kui 
Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide 
valitsejad teevad määruse (EL) nr 
346/2013 kohaselt kättesaadavaks 
asjaomase fondi eesmärgiks olevat 
positiivset sotsiaalset mõju, üldist 
saavutatud sotsiaalset tulemust ja kasutatud 
meetodeid käsitleva teabe, võivad nad 
vajaduse korral kasutada seda teavet 
käesoleva määruse kohasel 
avalikustamisel.

teavitamiseks nende investeeringute 
jätkusuutlikkusega seotud mõjust. 
Seepärast on seoses jätkusuutlike 
investeeringutega asjakohane sätestada 
täpsemad avalikustamisnõuded. Näiteks 
tuleks regulaarselt esitada aruanded 
finantstoodete jätkusuutlikkusega seotud 
üldise mõju kohta, kasutades jätkusuutliku 
investeeringu eesmärgi seisukohast 
asjakohaseid ühtseid näitajaid. Kui 
võrdlusaluseks on määratud sobiv indeks, 
tuleks see samuti ära märkida nii määratud 
indeksi kui ka laiapõhjalise turuindeksi 
puhul, et neid saaks omavahel võrrelda. 
Määratud indeksi ja laiapõhjalise 
turuindeksi koostisosi käsitlev teave tuleks 
samuti avalikustada koos nende kaaludega, 
et anda lisateavet selle kohta, kuidas 
jätkusuutlike investeeringute eesmärke 
saavutatakse. Kui Euroopa 
sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad teevad 
määruse (EL) nr 346/2013 kohaselt 
kättesaadavaks asjaomase fondi eesmärgiks 
olevat positiivset sotsiaalset mõju, üldist 
saavutatud sotsiaalset tulemust ja kasutatud 
meetodeid käsitleva teabe, võivad nad 
vajaduse korral kasutada seda teavet 
käesoleva määruse kohasel 
avalikustamisel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2013/34/EL40 on kehtestatud 
läbipaistvuskohustused seoses muude kui 
finantsaruannete sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja äriühingu üldjuhtimise 
aspektidega. Kõnealuste direktiividega 
kehtestatud vormi ja esitusviisi ei saa 
finantsturu osalised ja finantsnõustajad aga 
lõppinvestorite puhul otse kasutada. 
Finantsturu osalised ja finantsnõustajad
peaksid käesoleva määruse kohaldamisel 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2013/34/EL40 on kehtestatud 
läbipaistvuskohustused seoses muude kui 
finantsaruannete sotsiaalsete, 
keskkonnaalaste ja äriühingu üldjuhtimise 
aspektidega. Kõnealuste direktiividega 
kehtestatud vormi ja esitusviisi ei saa 
finantsturu osalised ja finantsnõustajad aga 
lõppinvestorite puhul otse kasutada. 
Finantsturu osalised, finantsnõustajad ja 
börsil noteeritud äriühingud peaksid 



AD\1165213ET.docx 11/29 PE628.607v01-00

ET

saama vajaduse korral kasutada
tegevusaruannetes ja muud kui 
finantsteavet kajastavates aruannetes 
sisalduvat teavet vastavalt direktiivile 
2013/34/EL.

käesoleva määruse kohaldamisel 
avalikustama iga-aastastes
tegevusaruannetes ja muud kui 
finantsteavet kajastavates aruannetes 
vastavalt direktiivile 2013/34/EL teabe 
keskkonnaalase, sotsiaalse ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud mõju ja riskide 
kohta.

__________________ __________________

40 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).

40 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).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa Pangandusjärelevalve 
(edaspidi „EBA“), Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 
„EIOPA“) ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi 
„ESMA“) (kokku tuntud „Euroopa 
järelevalveasutustena“), mis on asutatud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1093/2010,41 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1094/201042 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010,43

peaksid vastavalt määruse nr 1093/2010, 
määruse nr 1094/2010 ja määruse 
1095/2010 artiklitele 10–14 töötama 
ühiskomitee kaudu välja regulatiivsed 
tehnilised standardid ja täpsustama 
finantsturu osaliste poolt lepingueelsetes 
dokumentides, perioodilistes aruannetes ja 

(13) Euroopa Pangandusjärelevalve 
(edaspidi „EBA“), Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 
„EIOPA“) ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi 
„ESMA“) (kokku tuntud „Euroopa 
järelevalveasutustena“), mis on asutatud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1093/2010,41 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1094/201042 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010,43

peaksid vastavalt määruse nr 1093/2010, 
määruse nr 1094/2010 ja määruse 
1095/2010 artiklitele 10–14 töötama 
ühiskomitee kaudu välja regulatiivsed 
tehnilised standardid ja täpsustama 
finantsturu osaliste poolt lepingueelsetes 
dokumentides, perioodilistes ja iga-
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veebisaidil jätkusuutliku investeerimise 
eesmärkide kohta avalikustatava teabe 
esitust ja sisu. Komisjonile tuleks anda 
õigus need regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud vastu võtta.

aastastes integreeritud aruannetes ja 
veebisaidil investeerimise 
jätkusuutlikkusmõju ja -riskide kohta 
avalikustatava teabe esitust ja sisu. 
Komisjonile tuleks anda õigus need 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud 
vastu võtta.

__________________ __________________

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 
1093/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust 
nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ 
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 
1093/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust 
nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ 
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 
nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve), 
muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 
2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, 
lk 48).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 
nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve), 
muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 
2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, 
lk 48).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 
1095/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ 
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 
1095/2010, millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ 
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Käesolevas määruses sätestatud 
avalikustamisnõuded täiendavad üldise ja 
kohustusliku hoolsuskohustuse tervikliku 
raamistiku, sh hoolsuskomponendi 
kehtestamist kõigi finantsturu osaliste, nii 
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investorite kui ka investeerimisobjektiks 
olevate äriühingute jaoks, mis võetakse 
kuni täieliku kasutuselevõtuni järk-järgult 
kasutusele üleminekuperioodi jooksul, 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet kooskõlas OECD 
hoolsuskohustuse suunistega ning 
tuginedes Euroopa Parlamendi 29. mai 
2018. aasta resolutsioonile jätkusuutliku 
rahastamise kohta, milles nõutakse 
kohustuslikku hoolsuskohustuse 
raamistikku.

Selgitus

Hoolsuskohustuse raamistiku tugevdamine finantsturu osaliste jaoks aitab investoritel hoida 
ära oma investeeringute võimaliku kahjuliku mõju ühiskonnale ja keskkonnale, vältida 
finants- ja maineriske, vastata klientide ja soodustatud isikute ootustele ja võtta arvesse muid 
riske kui need, mis on seotud investori finantsülesannetega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
nimelt tugevdada lõppinvestorite kaitset ja 
parandada neile avalikustatavat teavet, 
sealhulgas juhul, kui finantstooteid 
ostavad piiriüleselt lõppinvestorid, ei saa 
liikmesriigid piisavalt saavutada, kuid neid 
saab paremini saavutada liidu tasandil, 
kuna ühtsed avalikustamisnõuded tuleb 
sätestada liidu tasandil, võib liit võtta vastu 
meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Selles artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

(18) Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
nimelt tugevdada investoritele antavat 
teavet ja parandada neile avalikustatavat 
teavet ning aidata finantsturu osalistel, 
finantsnõustajatel ja börsil noteeritud 
äriühingutel võtta oma 
investeerimisstrateegiates ja äriühingu 
juhatuse otsustes arvesse 
keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud riske, ei 
saa liikmesriigid piisavalt saavutada, kuid 
neid saab paremini saavutada liidu tasandil, 
kuna ühtsed avalikustamisnõuded tuleb 
sätestada liidu tasandil, võib liit võtta vastu 
meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttele. Selles artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
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kaugemale,

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et täita hoolsuskohustusi seoses 
jätkusuutlikkusmõju ja -riskidega vajavad 
finantsturu osalised usaldusväärset, 
võrreldavat ja ühtlustatud teavet 
investeerimisobjektiks olevate äriühingute 
kohta. Seepärast tuleks käesolevas 
määruses sätestatud 
avalikustamisnõudeid kohaldada börsil 
noteeritud äriühingute suhtes pärast 
käesoleva määruse jõustumisele järgneva 
18 kuu pikkuse üleminekuaja möödumist. 
Sellest tulenevalt peaks komisjon uurima, 
kas oleks asjakohane teha ettepanek 
direktiivi 2013/34/EL muutmiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed 
läbipaistvuseeskirjad finantsturu osalistele, 
kindlustuspõhiste investeerimistoodete 
kohta kindlustusnõustamist pakkuvatele 
kindlustusvahendajatele ja 
investeerimisnõustamist pakkuvatele 
investeerimisühingutele seoses 
jätkusuutlikkusriskide integreerimisega
investeerimisotsuste tegemise või 
nõustamise protsessi ja seoses 
finantstoodetega, mille eesmärk on 
jätkusuutlikud investeeringud, sealhulgas 
CO2-heite vähendamine.

Käesolevas määruses sätestatakse ühtsed 
läbipaistvuseeskirjad finantsturu osalistele, 
kindlustuspõhiste investeerimistoodete 
kohta kindlustusnõustamist pakkuvatele 
kindlustusvahendajatele ja 
investeerimisnõustamist pakkuvatele 
investeerimisühingutele ning börsil 
noteeritud äriühingutele selle kohta, 
kuidas jätkusuutlikkusriske ja -mõju 
arvestada investeerimisotsuste tegemise 
või nõustamise protsessis, ja 
investeerimistoodete, sh finantstoodete 
jätkusuutlikkusmõju ja -riskide 
läbipaistvuse kohta, kui see on oluline ja 
asjakohane.
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Selgitus

Õigusaktis peaks olema selge, et määruses sisalduvaid läbipaistvusnõudeid kohaldatakse 
kõigi finantstoodete suhtes.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „börsil noteeritud äriühing” –
direktiivi 2013/34/EL reguleerimisalasse 
kuuluv ettevõtja;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) üleeuroopaline pensionitoode, 
nagu on esildatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses 201X/XXX1a ;

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus üleeuroopalise personaalse 
pensionitoote kohta (PEPP), 2017/0143 
(COD).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „jätkusuutlikud investeeringud“ –
üks järgmistest või nende kombinatsioon:

(o) „jätkusuutlikud investeeringud“ –
tooted, mis on seotud strateegiatega, mille 
eesmärk on saavutada keskkonnaalane, 
sotsiaalne ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud mõju, sh üks järgmistest 
kombinatsioonidest, niivõrd kui kõigi 
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kategooriate eesmärgid on kooskõlas ega 
kahjusta märkimisväärselt ühtegi 
järgnevat muu kategooria eesmärki:

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) investeeringud majandustegevusse, 
mis toetab keskkonnaalaseid eesmärke, 
sealhulgas keskkonnaalaselt jätkusuutlikud 
investeeringud, nagu määratletud 
[Väljaannete Talitus: palun lisada viide 
määrusele jätkusuutlikku investeerimist 
lihtsustava raamistiku kehtestamise kohta] 
artiklis 2;

i) investeeringud majandustegevusse, 
mis toetab keskkonnaalaseid eesmärke, 
sealhulgas keskkonnaalaselt jätkusuutlikud 
investeeringud, nagu määratletud 
[Väljaannete Talitus: palun lisada viide 
määrusele jätkusuutlikku investeerimist 
lihtsustava raamistiku kehtestamise kohta] 
artiklis 2, ja tuginedes tähtsamatele 
ressursitõhususe näitajatele, nagu 
energiakasutus, taastuvenergia 
kasutamine, toorainekasutus, jäätmeteke, 
heitmed, CO2 heide, vee- ja maakasutus 
ning mõju bioloogilisele mitmekesisusele;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) investeeringud head juhtimistava 
järgivatesse äriühingutesse, eelkõige 
äriühingutesse, millele on omased tugev 
juhtimisstruktuur, head töösuhted, 
töötajate kindlad tasustamispõhimõtted ja 
maksueeskirjade järgimine;

iii) investeeringud head juhtimistava 
järgivatesse äriühingutesse, eelkõige 
äriühingutesse, millele on omased tugev 
juhtimis- ja hoolsuskohustuse struktuur, 
head töösuhted, töötajate kindlad 
tasustamispõhimõtted ja maksueeskirjade 
järgimine;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt s a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s a) „jätkusuutlikkusriskid“ –
keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu 
üldjuhtimisega seotud teguritega seotud 
olulised või pikas perspektiivis tõenäoliselt 
oluliseks muutuvad finants- ja muud kui 
finantsriskid, kui see on konkreetse 
investeerimisstrateegia seisukohalt 
asjakohane:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutlikkusriski käsitlemise 
põhimõtete läbipaistvus

Jätkusuutlikkusriski käsitlemise 
põhimõtete läbipaistvus ja 
jätkusuutlikkusmõju

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantsturu osalised avaldavad 
oma veebisaitidel kirjalikud põhimõtted 
investeerimisotsustes 
jätkusuutlikkusriskide arvessevõtmise 
kohta.

1. Finantsturu osalistel on kehtestatud
kirjalikud põhimõtted 
jätkusuutlikkusriskide ja -mõju
arvessevõtmise kohta
investeerimisotsustes, nt valitsemise, 
varade jaotuse, investeerimisstrateegia, 
riskijuhtimise, aktsionäri hääleõiguse 
kasutamise ja äriühingu tegevuse 
valdkonnas ning nad avaldavad nende 
põhimõtete kokkuvõtte kirjalikus vormis 
oma veebisaitidel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustuspõhiste 
investeerimistoodetega seoses avaldavad
kindlustusnõustamist pakkuvad 
kindlustusvahendajad ja 
investeerimisnõustamist pakkuvad 
investeerimisühingud oma veebisaitidel
kirjalikud põhimõtted selle kohta, kuidas 
nad võtavad investeerimisnõustamisel või 
kindlustusnõustamisel arvesse 
jätkusuutlikkusriske.

2. Kindlustuspõhiste 
investeerimistoodetega seoses on
kindlustusnõustamist pakkuvatel 
kindlustusvahendajatel ja 
investeerimisnõustamist pakkuvatel 
investeerimisühingutel kehtestatud
kirjalikud põhimõtted selle kohta, kuidas 
nad võtavad investeerimisnõustamisel või 
kindlustusnõustamisel, nt valitsemise, 
varade jaotuse, investeerimisstrateegia, 
riskijuhtimise, aktsionäri hääleõiguse 
kasutamise ja äriühingu tegevuse 
valdkonnas arvesse jätkusuutlikkusriske ja 
-mõju, ning nad avaldavad need kirjalikus 
vormis oma veebisaitidel.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Finantsturgude osalistel ja 
kindlustusvahendajatel peavad olema 
kehtestatud hoolsuskohustuse protsessid, 
millega tagatakse, et investeeringuotsuste 
tegemisel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
jätkusuutlikkusriskide väljaselgitamist ja 
juhtimist, mis eeldab, et investorid 
selgitavad välja, hoiavad ära, leevendavad 
ja arvestavad keskkonnaalaseid, 
sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimisega 
seotud tegureid, võttes arvesse 
institutsionaalsete investorite 
vastutustundlikke äritavasid käsitlevaid 
OECD 2017. aasta suuniseid: 
hargmaistele ettevõtetele suunatud OECD 
suuniste hoolsuskohustuse põhiaspektid 
(„Responsible business conduct for 
institutional investors: Key considerations 
for due diligence under the OECD 
Guidelines for Multinational 
Enterprises“) ja avaldavad sellised 
protsessid kirjalikus vormis oma 
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veebisaitidel.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kirjalikud 
põhimõtted sisaldavad muu hulgas 
järgmist:

(a) kliimamuutuste mõjuga seotud 
investeerimisriskide, sh nii akuutsete kui 
ka krooniliste riskide arvessevõtmist;

(b) vähese CO2-heitega majandusele 
üleminekuga seotud riskide ja võimaluste, 
sh kasvuhoonegaaside heitkoguste 
regulatiivsete piirangute, CO2-heite 
maksustamise, kohtuvaidluste ja 
maineriski, tehnoloogilise ja tururiski 
arvessevõtmist.

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Madalmaade keskpank, Inglise Pank ning paljud 
teised finantsasutused ja nõuandvad organid tunnistavad kliimamuutustest tulenevat 
süsteemset riski finantssüsteemile ja majandusele. Seepärast peavad integreeritud 
jätkusuutlikkusriskid hõlmama selgelt ka kliimamuutustega seotud riske.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lõigetes 1 ja 2 osutatud kirjalikud 
põhimõtted sisaldavad muu hulgas teavet 
jätkusuutlikkusriskide kindlakstegemise 
protsessi, jätkusuutlikkusriskide 
hindamise metoodika ja parameetrite 
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kohta, juhatuse järelevalvet 
jätkusuutlikkusriskide kindlakstegemise 
ja haldamise üle ning organisatsioonis 
kindlaks tehtud jätkusuutlikkusriskide
ülevaadet.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Komisjon võtab 30. juuniks 2019 
kooskõlas artikliga [...] vastu delegeeritud 
õigusaktid, et täiendada käesolevat 
määrust, määrates üksikasjalikumalt 
kindlaks kirjalike põhimõtete ja 
hoolsuskohustuse protsesside nõuded, et 
hinnata nende täitmist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutlikkusriskide arvessevõtmise 
läbipaistvus

Jätkusuutlikkusriskide ja -mõju 
arvessevõtmise läbipaistvus

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) milliseid menetlusi ja tingimusi 
rakendatakse investeerimisotsustes 
jätkusuutlikkusriskide arvessevõtmiseks;

(a) milliseid hoolsuskohustuse 
menetlusi ja tingimusi rakendatakse 
investeerimisotsustes 
jätkusuutlikkusriskide, sh kliimamuutuste 
mõjuga seotud riskide ning vähese CO2-
heitega majandusele üleminekuga seotud 
riskide ja võimaluste arvessevõtmiseks;
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mil määral võivad 
jätkusuutlikkusriskid mõjutada 
kättesaadavaks tehtavatelt finantstoodetelt 
saadavat tulu;

(b) mil määral võivad 
jätkusuutlikkusriskid, sh kliimamuutuste 
mõjuga seotud riskid ning vähese CO2-
heitega majandusele üleminekuga seotud 
riskid ja võimalused, mõjutada
keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud küsimusi 
ning kättesaadavaks tehtavatelt 
finantstoodetelt saadavat tulu;

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Madalmaade keskpank, Inglise Pank ning paljud 
teised finantsasutused ja nõuandvad organid tunnistavad kliimamuutustest tulenevat 
süsteemset riski finantssüsteemile ja majandusele. Seepärast peavad integreeritud 
jätkusuutlikkusriskid hõlmama selgelt ka kliimamuutustega seotud riske.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) CO2-heite maksustamise, 
heitkogustega kauplemise, maksustamise 
või muude asjakohaste regulatiivsete 
nõuetega seotud stsenaariumid ja 
prognoositavad kulud, mida on võetud 
arvesse jätkusuutlikkusriskide 
hindamisel;

Selgitus

CO2-heite maksustamine, nt ELi heitkogustega kauplemise süsteemi või Hiina riikliku 
heitkogustega kauplemise süsteemi kaudu, on selgelt kindlaks määratud kulu. Investoritel, 
laenuandjatel, kindlustusandjatel ja muudel sidusrühmadel puudub aga sageli selge teave 
investeeringutega seotud võimalike CO2-ga seotud kulude kohta. Kuna CO2-heite 
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maksustamise ulatus ja tase võib vähese CO2-heitega majandusele üleminekul oluliselt 
muutuda, aitaks suurem läbipaistvus CO2-ga seotud kulu osas vähendada süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) millised olid kliimaalase stressitesti 
tulemused, mis viidi läbi 
stsenaariumianalüüsi kasutades, et 
hinnata mitut võimalikku tulevast 
arengut, sh järgmisi stsenaariume:

i) „kiire CO2-heite vähendamine“ –
stsenaarium, mille kohaselt viivad kõik 
maailma majandussektorid 15 aasta 
jooksul kasvuhoonegaasi netoheite 
nullini;

ii) „kontrollimatu soojenemine“ –
stsenaarium, mille kohaselt tõuseb 
ülemaailmne temperatuur 4 C võrra üle 
industriaalühiskonna eelse taseme;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kuidas aktsionärid hääletasid 
jätkusuutlike investeeringute ja 
jätkusuutlikkusriski leevendamise üle 
ning hääletamisjuhised ja põhjused, miks 
hääletati juhtkonna vastu, jäädi 
erapooletuks ja anti vastuolulisi hääli.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) milliseid menetlusi ja tingimusi
rakendatakse investeerimis- või 
kindlustusnõustamise pakkumisel 
jätkusuutlikkusriskide arvessevõtmiseks;

(a) milliseid menetlusi ja tingimusi 
rakendatakse investeerimis- või 
kindlustusnõustamise pakkumisel 
jätkusuutlikkusriskide, sh kliimamuutuste 
mõjuga seotud riskide ning vähese CO2-
heitega majandusele üleminekuga seotud 
riskide ja võimaluste arvessevõtmiseks;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mil määral võivad 
jätkusuutlikkusriskid prognooside kohaselt 
mõjutada nendelt finantstoodetelt saadavat 
tulu, millega seoses nõustamist pakutakse;

(b) mil määral võivad 
jätkusuutlikkusriskid, sh kliimamuutuste 
mõjuga seotud riskid ning vähese CO2-
heitega majandusele üleminekuga seotud 
riskid ja võimalused, prognooside kohaselt 
mõjutada keskkonnaalaseid, sotsiaalseid 
ja äriühingu üldjuhtimisega seotud 
küsimusi ning nendelt finantstoodetelt 
saadavat tulu, millega seoses nõustamist 
pakutakse;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) CO2-heite maksustamise, 
heitkogustega kauplemise, maksustamise 
või muude asjakohaste regulatiivsete 
nõuetega seotud stsenaariume ja 
prognoositavaid kulusid, mida on võetud 
arvesse jätkusuutlikkusriskide 
kvalitatiivsel hindamisel;
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) millised olid kliimaalase stressitesti 
tulemused, mis viidi läbi 
stsenaariumianalüüsi kasutades, et 
hinnata mitut võimalikku tulevast 
arengut, sh järgmisi stsenaariume:

i) „kiire CO2-heite vähendamine“ –
stsenaarium, mille kohaselt viivad kõik 
maailma majandussektorid 15 aasta 
jooksul kasvuhoonegaasi netoheite 
nullini;

ii) „kontrollimatu soojenemine“ –
stsenaarium, mille kohaselt tõuseb 
ülemaailmne temperatuur 4 C võrra üle 
industriaalühiskonna eelse taseme;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) börsil noteeritud äriühingute 
puhul vastavalt direktiivile 2013/34/EL. 

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
avalikustatav teave peab sisaldama kogu 
teavet, mis on oluline investori 
investeerimisotsuse tegemiseks. See teave 
tuleb esitada õiglaselt, see ei tohi olla 
eksitav ega petlik ning selles ei tohi 
esineda teabe olulist väljajätmist.



AD\1165213ET.docx 25/29 PE628.607v01-00

ET

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jätkusuutlike investeeringute läbipaistvus 
lepingueelses teabes

Investeeringute jätkusuutlikkusmõju ja -
riskide läbipaistvus lepingueelses teabes

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) milline on finantstoote jaoks valitud 
jätkusuutlike investeeringute mõju
hindamise, mõõtmise ja jälgimise 
metoodika, sealhulgas andmeallikad, 
alusvarade hindamise kriteeriumid ja 
asjaomased jätkusuutlikkuse näitajad, mida 
on kasutatud finantstoote üldise 
jätkusuutliku mõju mõõtmisel;

(b) milline on finantstoote jaoks valitud 
investeeringute jätkusuutlikkusmõju
hindamise, mõõtmise ja jälgimise 
metoodika, sealhulgas andmeallikad, 
alusvarade hindamise kriteeriumid ja 
asjaomased jätkusuutlikkuse näitajad, mida 
on kasutatud finantstoote üldise 
jätkusuutliku mõju mõõtmisel;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõike kohaselt avalikustatav teave 
avaldatakse veebisaidil selgelt ja nähtavalt.

Esimese lõike kohaselt avalikustatav teave 
avaldatakse veebisaidil selgelt ja nähtavalt
ja eri sidusrühmadele, sh erineva 
finantskirjaoskuse tasemega 
mittespetsialiseerunud sidusrühmadele 
arusaadavalt.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa



PE628.607v01-00 26/29 AD\1165213ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui finantsturu osalised teevad 
kättesaadavaks artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud finantstoote, lisavad nad 
perioodilistesse aruannetesse järgmise 
teabe:

1. Kui finantsturu osalised teevad 
kättesaadavaks artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 3 
osutatud finantstoote, lisavad nad vähemalt 
korra aastas koostatavatesse 
perioodilistesse, auditeeritud ja 
integreeritud aruannetesse järgmise teabe:

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) finantstoote üldine 
jätkusuutlikkusega seotud mõju asjaomaste 
jätkusuutlikkuse näitajate alusel;

(a) finantstoote üldine 
jätkusuutlikkusega seotud mõju ühtsete ja 
võrreldavate asjaomaste jätkusuutlikkuse 
näitajate alusel;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) börsil noteeritud äriühingud 
lisavad direktiivis 2013/34/EL osutatud 
aruandeaasta finantsaruannetesse ja 
konsolideeritud finantsaruannetesse 
kirjelduse selle kohta, kuidas 
jätkusuutlikkusmõju ja -riskid on 
kaasatud juhtimisprotsessidesse ja 
investeerimisstrateegiasse.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) börsil noteeritud äriühingute 
puhul vastavalt direktiivis 2013/34/EL 
osutatud perioodilistele aruannetele.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [Väljaannete Talitus: palun 
lisada kuupäev: 60 kuud pärast jõustumist] 
hindab komisjon käesoleva määruse 
kohaldamist.

Hiljemalt [Väljaannete Talitus: palun 
lisada kuupäev: 24 kuud pärast jõustumist] 
hindab komisjon käesoleva määruse 
kohaldamist.

Selgitus

Võttes arvesse selle poliitika uudsust ja kiiret arengut jätkusuutliku rahanduse valdkonnas, on 
hindamine 24 kuud pärast jõustumist asjakohasem.
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