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Muudatusettepanek 4
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse ja 
võrreldavuse suurendamiseks tuleks 
äriühingutelt nõuda, et nad esitavad oma 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaate, mis sisaldab teavet 
vähemalt keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete 
ja töötajatega seotud küsimuste, 
inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta. Selline ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust.

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse ja 
võrreldavuse suurendamiseks tuleks 
äriühingutelt nõuda, et nad esitavad oma 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaate, mis sisaldab teavet 
vähemalt keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete 
ja töötajatega seotud küsimuste, 
inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta. Selline ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust.
Samuti peaks see sisaldama äriühingute 
alltöövõtu- ja tarneahelaid, juhuks kui 
neis ahelais on olulise tähtsusega osalisi.

Or. pl

Muudatusettepanek 5
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)) ning 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
(ÜRO) Global Compact, ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 

(7) Kõnealuse teabe esitamisel kohaldavad
äriühingud ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, ning Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) 
suuniseid hargmaistele ettevõtjatele ja 
võivad tugineda ka siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -



PE521.485v02-00 4/23 AM\1007956ET.doc

ET

austada ja heastada”, Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
suunised hargmaistele ettevõtjatele,
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni
(ISO) 26000, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolne 
deklaratsioon rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI).

auditeerimissüsteem (EMAS)) ning
muudele rahvusvahelistele raamistikele, 
nagu ÜRO Global Compact, 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni
(ISO) 26000, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolne 
deklaratsioon rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI).

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kui see on vajalik ettevõtet 
puudutavate inimõiguste, sotsiaalsete ja 
keskkonnamõjude mõistmiseks, peaksid 
aastaaruanded hõlmama mittefinantsilisi 
tulemuslikkuse põhinäitajaid, mis on 
seotud kõnealuse ärisektoriga.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Liikmesriigid peaksid tagama 
nõuetekohaste ja tõhusate vahendite 
olemasolu, et tagada mittefinantsteabe 
täielik, täpne ja usaldusväärne 
avalikustamine äriühingute poolt 
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vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 
2011 kohtumisel kutsuti üles vähendama 
üldist regulatiivset koormust, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
puhul, nii Euroopa kui ka liikmesriikide 
tasandil ning soovitati meetmeid, et 
suurendada tootlikkust; samal ajal on 
strateegia „Euroopa 2020” (aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia) eesmärk parandada 
ärikeskkonda väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks ning edendada 
nende rahvusvahelistumist. Seega tuleks 
vastavalt põhimõttele „kõigepealt mõtle 
väikestele” kohaldada direktiivide 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ kohaseid 
avalikustamisnõudeid ainult teatavate 
suurte äriühingute ja kontsernide suhtes.

(10) Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 
2011 kohtumisel kutsuti üles vähendama 
üldist regulatiivset koormust, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
puhul, nii Euroopa kui ka liikmesriikide 
tasandil, tervitati komisjoni kavatsust 
esitada ettepanekud selle kohta, kuidas 
vabastada mikroettevõtted teatavatest 
nõuetest, ning soovitati meetmeid, et 
suurendada tootlikkust; samal ajal on 
strateegia „Euroopa 2020” (aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia) eesmärk parandada 
ärikeskkonda väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks ning edendada 
nende rahvusvahelistumist. Seega tuleks 
vastavalt põhimõttele „kõigepealt mõtle 
väikestele” kohaldada direktiivide 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ kohaseid 
avalikustamisnõudeid ainult teatavate 
suurte äriühingute ja kontsernide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende äriühingute suhtes, kelle 
keskmine töötajate arv on üle 500 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Mikroettevõtted 
ning väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad peaksid olema vabastatud 
täiendavate nõuete kohaldamisest ning 
kohustust avalikustada majandusaasta 
aruandes mittefinantsülevaade tuleks 
kohaldada ainult nende äriühingute suhtes, 
kelle keskmine töötajate arv on üle 500 
ning kas bilansimaht kokku on üle 20 
miljoni euro või puhaskäive on üle 40 
miljoni euro.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende äriühingute suhtes, kelle 
keskmine töötajate arv on üle 500 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende äriühingute suhtes, kelle 
keskmine töötajate arv on üle 250 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 17,5 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 35 miljoni euro.

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes vastu kriteeriume, et 
määrata kindlaks, millistele äriühingutele 
laieneb nõue avalikustada 
mittefinantsteavet, tuleks võtta arvesse 
majandusarengu tasemete erinevusi eri 
liikmesriikides ning sellest tulenevalt ka 
seda, et majandustegevusest samasuguse 
tulemuse saavutamiseks on eri 
liikmesriikides vaja erinevat keskmist 
töötajate arvu. Seetõttu tuleks 
kriteeriumide valikul, et määrata 
kindlaks, millistele äriühingutele need 
uued aruandluskohustused laienevad, 
rohkem rõhku asetada bilansimahule või 
puhaskäibele.

Or. pl

Muudatusettepanek 12
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite liikmete pädevuse ja 
seisukohtade mitmekesisus lihtsustab hea 
arusaama omandamist äriühingu 
organisatsioonilisest korraldusest ja 
tegevusest. See võimaldab nende organite 
liikmetel teha konstruktiivset kriitikat 
juhtkonna otsuste kohta ning olla avatum 
uudsetele ideedele, vähendades liikmete 
sarnaste seisukohtade ja rühmamõtlemise 
tekkimist. Seega aitab see kaasa 
tulemuslikule järelevalvele juhtkonna üle 

(15) Äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite liikmete pädevuse ja 
seisukohtade mitmekesisus lihtsustab hea 
arusaama omandamist äriühingu 
organisatsioonilisest korraldusest ja 
tegevusest. See võimaldab nende organite 
liikmetel teha konstruktiivset kriitikat 
juhtkonna otsuste kohta ning olla avatum 
uudsetele ideedele, vähendades liikmete 
sarnaste seisukohtade ja rühmamõtlemise 
tekkimist. Sellised küsimused tuleks siiski 
jätta äriühingute haldus-, juht- ja 
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ja äriühingu edukale üldjuhtimisele. 
Seepärast oleks oluline suurendada 
äriühingutes kehtestatud 
mitmekesisuspoliitika läbipaistvust. 
Sellega teavitataks turgu äriühingu 
üldjuhtimise tavadest ning seega 
avaldataks kaudselt survet äriühingutele, 
et neil oleks mitmekesisemad juhtorganid.

järelevalveorganite endi otsustada.

Or. nl

Muudatusettepanek 13
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, hariduslik ja 
ametialane taust, tuleks kohaldada üksnes 
börsil noteeritud suurte äriühingute 
suhtes. Seepärast tuleks kõnealusest 
kohustusest vabastada väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, keda võib 
vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande 
osa, nagu on sätestatud direktiivi 
78/660/EMÜ artiklis 46a. Äriühingud, 
kellel ei ole sellist mitmekesisuspoliitikat, 
ei peaks olema kohustatud seda poliitikat 
kehtestama, kuid nad peaksid selgelt 
selgitama, miks nad seda ei tee.

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, hariduslik ja 
ametialane taust, tuleks kohaldada üksnes 
börsil noteeritud suurte äriühingute suhtes.
Seepärast tuleks kõnealusest kohustusest 
vabastada väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, puue,
hariduslik ja ametialane taust, tuleks 
kohaldada üksnes börsil noteeritud suurte 
äriühingute suhtes. Seepärast tuleks 
kõnealusest kohustusest vabastada 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.

Or. en

Muudatusettepanek 15
María Muñiz De Urquiza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, hariduslik ja 
ametialane taust, tuleks kohaldada üksnes 

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, puue,
hariduslik ja ametialane taust, tuleks 
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börsil noteeritud suurte äriühingute suhtes.
Seepärast tuleks kõnealusest kohustusest 
vabastada väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.

kohaldada üksnes börsil noteeritud suurte 
äriühingute suhtes. Seepärast tuleks 
kõnealusest kohustusest vabastada 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.

Or. es

Muudatusettepanek 16
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – taane iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende küsimustega seotud riskid ja see, 
kuidas äriühing neid riske juhib.

riskid, mis on seotud äriühingu 
tegevusega, mis tõenäoliselt põhjustavad 
või on põhjustanud tõsiseid kahjulikke 
sotsiaalseid, keskkonna- ja inimõiguste 
alaseid mõjusid, ja see, kuidas äriühing 
neid riske juhib.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

Kui äriühing ei järgi põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama riskihindamisele põhineva 
põhjendatud selgituse, miks ta seda ei tee.

Or. en

Selgitus

On vaja, et investoreid ja tarbijaid teavitataks riskihinnangust, mille viivad läbi äriühingud 
juhul, kui ei järgita põhimõtteid seoses küsimustega, mis on mittefinantsaruandluse otstarbel 
kindlaks määratud. Põhjendatud selgitus võimaldab investoritel ja tarbijatel aru saada, 
kuidas äriühingud tajuvad ja hindavad ohtusid oma strateegiates.

Muudatusettepanek 18
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise teabe esitamisel võib äriühing 
tugineda riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Sellise teabe esitamisel võib äriühing 
tugineda riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)), Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Global 
Compact, ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtted, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolne deklaratsioon 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
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globaalne aruandlusalgatus (GRI).

Or. pl

Muudatusettepanek 19
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise teabe esitamisel võib äriühing 
tugineda riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Sellise teabe esitamisel peab äriühing 
kohaldama ettevõtluse ja inimõiguste 
ÜRO juhtpõhimõtteid, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniseid 
hargmaistele ettevõtjatele. Lisaks võib 
äriühing tugineda ka riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele,
täpsustades seejuures, millisele 
raamistikule ta on tuginenud. Käesoleva 
sätte kohaldamine ei mõjuta nõudeid, mis 
on kehtestatud käesolevas direktiivis või 
muudes Euroopa Liidu õigusaktides või 
suunistes, milles käsitletakse äriühingute 
mittefinantsteabe avalikustamise 
konkreetsemaid eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise mittefinantsteabe esitamisel peab 
äriühing täpsustama, millist 
õigusraamistikku ta on kasutanud.

Or. pl

Muudatusettepanek 21
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni mõistmiseks vajalikus ulatuses 
hõlmab analüüs konkreetse äriühingu 
seisukohast asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni mõistmiseks vajalikus ulatuses 
hõlmab analüüs konkreetse äriühingu 
seisukohast asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid ning 
inimõigusi ja sotsiaalset ja 
keskkonnamõju.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab suunised meetodite ja 
rahvusvaheliste standardite ning 
mittefinantsteabe tulemusnäitajate 
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kasutamise kohta, et aidata äriühinguid 
aruandluses.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab suunised ja esitab 
suuniste väljatöötamise kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hiljemalt 18 kuud pärast direktiivi 
vastuvõtmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon seab ametisse 
mittefinantsandmete avaldamise suuniste 
nõukogu, et toetada 
mittefinantsaruandluse nõuete 
rakendamist ja sidusrühmade kaasamist 
suuniste väljatöötamisel meetodite ja 
rahvusvaheliste standardite ning 
mittefinantsiliste tulemusnäitajate 
kasutamise kohta tasakaalustatud ja 
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avatud viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklit 46a muudetakse järgmiselt: välja jäetud
(a) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt g:
„g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget 
ja põhjendatud selgitust, miks see nii on. ”
(b) lisatakse lõige 4:
„4. Lõike 1 punkti g ei kohaldata 
äriühingute suhtes artikli 27 tähenduses.”

Or. nl

Muudatusettepanek 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46a – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 

äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
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kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus,
puue, hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

Or. en

Muudatusettepanek 27
María Muñiz De Urquiza

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ ja direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 46a – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus,
puue, hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

Or. es

Muudatusettepanek 28
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 53a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustamine
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Liikmesriigid tagavad tõhusate ja 
nõuetekohaste mehhanismide olemasolu, 
et tagada mittefinantsteabe korrektne 
avalikustamine äriühingute poolt 
vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.
Liikmesriigid tagavad tõhusate siseriiklike 
menetluste olemasolu, et kindlustada 
käesoleva määruse sätete täitmine ning 
nende menetluste kättesaadavus kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kel on 
kooskõlas siseriikliku õigusega õigustatud 
huvi tagada, et käesoleva direktiivi sätteid 
järgitaks.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida nn rohepesu ja eksitavat teavet, tuleb liikmesriigis panna paika konkreetsed 
mehhanismid, mille eesmärgiks on käesoleva direktiivi sätete korrektne rakendamine ja 
jõustamine. Võtmaks arvesse liikmesriikide vahelisi suuri erinevusi, tuleks neil võimaldada 
olla paindlik nende mehhanismide toimimise osas.

Muudatusettepanek 29
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 250 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 17,5
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 35 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
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küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

küsimuste kohta, võttes arvesse äriühingu 
kogu tarneahelat, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 – taane iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende küsimustega seotud riskid ja see, 
kuidas äriühing neid riske juhib.

nende küsimustega seotud riskid, mis on 
seotud äriühingu tegevusega, mis 
tõenäoliselt põhjustavad või on 
põhjustanud tõsiseid kahjulikke 
sotsiaalseid, keskkonna- ja inimõiguste 
alaseid mõjusid, ja see, kuidas äriühing 
neid riske juhib.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konsolideeritud ettevõtjad tervikuna ei
oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing esitama 
selgituse, miks ta seda ei tee.

Kui konsolideeritud ettevõtjad tervikuna ei
järgi põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing esitama
riskihindamisel põhineva põhjendatud
selgituse, miks ta seda ei tee.

Or. en
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Selgitus

On vaja, et investoreid ja tarbijaid teavitataks riskihinnangust, mille viivad läbi äriühingud 
juhul, kui ei järgita põhimõtteid seoses küsimustega, mis on mittefinantsaruandluse otstarbel 
kindlaks määratud. Põhjendatud selgitus võimaldab investoritel ja tarbijatel aru saada, 
kuidas äriühingud tajuvad ja hindavad ohtusid oma strateegiates.

Muudatusettepanek 32
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise teabe esitamisel võib 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või 
rahvusvahelistel raamistikel ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Sellise teabe esitamisel võib 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või 
rahvusvahelistel raamistikel, nagu 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)), Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Global 
Compact, ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtted, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolne deklaratsioon 
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI).

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise teabe esitamisel võib
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või
rahvusvahelistel raamistikel ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Sellise teabe esitamisel peab äriühing 
kohaldama ettevõtluse ja inimõiguste 
ÜRO juhtpõhimõtteid, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniseid 
hargmaistele ettevõtjatele. Lisaks võib
äriühing tugineda ka riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele,
täpsustades seejuures, millisele 
raamistikule ta on tuginenud. Käesoleva 
sätte kohaldamine ei mõjuta nõudeid, mis 
on kehtestatud käesolevas direktiivis või 
muudes Euroopa Liidu õigusaktides või 
suunistes, milles käsitletakse äriühingute 
mittefinantsteabe avalikustamise 
konkreetsemaid eeskirju. 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Andrzej Grzyb

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise mittefinantsteabe esitamisel peab 
äriühing täpsustama, millist 
õigusraamistikku ta on kasutanud.

Or. pl

Muudatusettepanek 35
Thijs Berman
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 83/394/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustamine
Liikmesriigid tagavad tõhusate ja 
nõuetekohaste mehhanismide olemasolu, 
et tagada mittefinantsteabe korrektne 
avalikustamine äriühingute poolt 
vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.
Liikmesriigid tagavad tõhusate siseriiklike 
menetluste olemasolu, et kindlustada 
käesoleva määruse sätete täitmine ning 
nende menetluste kättesaadavus kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kel on 
kooskõlas siseriikliku õigusega õigustatud 
huvi tagada, et käesoleva direktiivi sätteid 
järgitaks.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida nn rohepesu ja eksitavat teavet, tuleb liikmesriigis panna paika konkreetsed 
mehhanismid, mille eesmärgiks on käesoleva direktiivi sätete korrektne rakendamine ja 
jõustamine. Võtmaks arvesse liikmesriikide vahelisi suuri erinevusi, tuleks neil võimaldada 
olla paindlik nende mehhanismide toimimise osas.

Muudatusettepanek 36
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Järelevalve ja jõustamine



PE521.485v02-00 22/23 AM\1007956ET.doc

ET

1. Liikmesriigid tagavad nõuetekohaste ja 
tõhusate vahendite olemasolu, et 
kontrollida ja jõustada mittefinantsteabe 
avalikustamist äriühingute poolt vastavalt 
käesoleva direktiivi sätetele.
2. Liikmesriigid tagavad siseriiklike 
kohtu- ja/või haldusmenetluste olemasolu, 
et kindlustada käesoleva direktiivi 
kohustuste täitmine ning nende 
menetluste kättesaadavus kõigile isikutele, 
sealhulgas juriidilistele isikutele, kellel on 
kooskõlas siseriiklikus õiguses 
kehtestatud kriteeriumidega õiguspärane 
huvi tagada, et käesoleva direktiivi sätteid 
järgitakse.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Jean-Jacob Bicep
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist], vaatab komisjon 
läbi artikli 46 sätted ning esitab aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
lisades vajaduse korral õigusaktide 
ettepanekud, mis on seotud:
– mittefinantsteabe tegeliku 
avaldamisega, sealhulgas tarneahela 
katvusega – kas see on tõhus ja kas 
õigusaktide eesmärgid on täidetud või 
mitte;
– mittefinantsaruandluse progressiga 
kogu maailmas;
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– ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada ja 
heastada” ja selle juhtpõhimõtete, nagu 
ka Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) hargmaistele 
ettevõtjatele mõeldud suuniste 
rakendamisega;
– maa kasutamise, vee kasutamise, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ja 
materjalide kasutamise näitajate 
kasutamisega; ning
– olemasolevate kontrolli ja jõustamise 
mehhanismide tõhususega.

Or. en


