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Tarkistus 4
Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eri puolilla unionia julkistettavien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi 
vertailukelpoisemmiksi yrityksiä olisi 
vaadittava sisällyttämään 
toimintakertomukseensa muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin ympäristöön, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja työntekijöihin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.

(6) Eri puolilla unionia julkistettavien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi 
vertailukelpoisemmiksi yrityksiä olisi 
vaadittava sisällyttämään 
toimintakertomukseensa muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin ympäristöön, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja työntekijöihin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.
Siinä tulisi olla myös yritysten ja niiden 
alihankkijoiden toimitusketju näiden 
ketjujen merkittävimpien toimijoiden 
osalta.

Or. pl

Tarkistus 5
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 

(7) Antaessaan näitä tietoja yritysten olisi 
noudatettava yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevia Yhdistyneiden 
kansakuntien (YK) ohjaavia periaatteita, 
joilla pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuva 
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Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet,
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä 
GRI-ohjeisto (Global Reporting Initiative).

YK:n toimintakehys, ja OECD:n
monikansallisille yrityksille antamia 
toimintaohjeita ja yritykset voivat 
tukeutua myös kansallisiin kehyksiin, 
EU:n kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja muihin kansainvälisiin kehyksiin, 
kuten YK:n Global Compact -aloite,
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä 
GRI-ohjeisto (Global Reporting Initiative).

Or. en

Tarkistus 6
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vuosikertomusten olisi sisällettävä 
yrityksen ihmisoikeuksia koskevien, 
sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
ymmärtämisen kannalta tarvittavassa 
laajuudessa muut kuin taloudelliset 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseiselle 
liiketoiminta-alalle.

Or. en
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Tarkistus 7
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että on riittävät ja tehokkaat keinot sen 
varmistamiseksi, että yritykset julkistavat 
kattavasti, täsmällisesti ja uskottavasti 
muut kuin taloudelliset tiedot tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 8
Inese Vaidere

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Maaliskuun 24 ja 25 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
vähentämään sääntelystä erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) 
aiheutuvaa kokonaiskuormitusta sekä 
Euroopan tasolla että kansallisesti, kun taas 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteena on parantaa 
pk-yritysten liiketoimintaympäristöä ja 
edistää niiden kansainvälistymistä. ”Pienet 
ensin” -periaatteen mukaan direktiivin 
78/660/ETY ja direktiivin 83/349/ETY 
mukaisia tiedotusvaatimuksia olisi sen 
vuoksi sovellettava vain tiettyihin suuriin 
yrityksiin ja yritysryhmiin.

(10) Maaliskuun 24 ja 25 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
vähentämään sääntelystä erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) 
aiheutuvaa kokonaiskuormitusta sekä 
Euroopan tasolla että kansallisesti ja pani 
tyytyväisenä merkille komission 
aikomuksen ehdottaa keinoja 
mikroyritysten vapauttamiseksi tietyistä 
säännöksistä, kun taas älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteena on parantaa pk-yritysten 
liiketoimintaympäristöä ja edistää niiden 
kansainvälistymistä. ”Pienet ensin” 
-periaatteen mukaan direktiivin 
78/660/ETY ja direktiivin 83/349/ETY 
mukaisia tiedotusvaatimuksia olisi sen 
vuoksi sovellettava vain tiettyihin suuriin 
yrityksiin ja yritysryhmiin.
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Or. en

Tarkistus 9
Inese Vaidere

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien vaatimusten 
soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa 
keskimääräiseen työntekijämäärään, 
kokonaisvarallisuuteen ja liikevaihtoon. 
Pk-yritykset olisi vapautettava 
lisävaatimusten soveltamisesta, ja 
velvollisuutta julkaista muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
toimintakertomuksessa olisi sovellettava 
vain yrityksiin, joiden työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa tai 
nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa.

(11) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien vaatimusten 
soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa 
keskimääräiseen työntekijämäärään, 
kokonaisvarallisuuteen ja liikevaihtoon. 
Mikroyritykset ja pk-yritykset olisi 
vapautettava lisävaatimusten 
soveltamisesta, ja velvollisuutta julkaista 
muita kuin taloudellisia tietoja koskeva 
selvitys toimintakertomuksessa olisi 
sovellettava vain yrityksiin, joiden 
työntekijämäärä on keskimäärin yli 500 ja 
joiden taseen loppusumma on 
yli 20 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto 
yli 40 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 10
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien vaatimusten 
soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa 
keskimääräiseen työntekijämäärään, 
kokonaisvarallisuuteen ja liikevaihtoon. 
Pk-yritykset olisi vapautettava 
lisävaatimusten soveltamisesta, ja 

(11) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien vaatimusten 
soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa 
keskimääräiseen työntekijämäärään, 
kokonaisvarallisuuteen ja liikevaihtoon. 
Pk-yritykset olisi vapautettava 
lisävaatimusten soveltamisesta, ja 
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velvollisuutta julkaista muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
toimintakertomuksessa olisi sovellettava 
vain yrityksiin, joiden työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa tai 
nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa.

velvollisuutta julkaista muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
toimintakertomuksessa olisi sovellettava 
vain yrityksiin, joiden työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 250 ja joiden taseen 
loppusumma on yli 17,5 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 35 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 11
Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan käyttöön kriteerit, 
joilla määritellään, mitä elimiä koskee 
velvollisuus julkistaa muita kuin 
taloudellisia tietoja, on huomioitava EU:n 
jäsenvaltioiden talouskehityksen erot ja 
siten se, että sama liiketoiminnan tulos 
vaatii eri maissa erisuuruisen 
keskimääräisen työntekijämäärän. Siksi 
on painotettava taseen loppusummaa tai 
nettoliikevaihtoa valittaessa kriteereitä 
toimijoille, joita uudet 
raportointivelvoitteet koskevat.

Or. pl

Tarkistus 12
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yritysten hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten jäsenten osaamisen ja 
näkemysten monimuotoisuus helpottaa 

(15) Yritysten hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten jäsenten osaamisen ja 
näkemysten monimuotoisuus helpottaa 



PE521.485v02-00 8/25 AM\1007956FI.doc

FI

osuvan käsityksen saamista 
yritysorganisaatiosta ja liiketoiminnasta. Se 
mahdollistaa sen, että kyseisten elinten 
jäsenet voivat esittää rakentavaa kritiikkiä 
johdon päätöksistä ja suhtautua 
avoimemmin innovatiivisiin ajatuksiin 
välttäen jäsenten näkemysten 
samankaltaisuutta eli ryhmäajatteluilmiötä. 
Se edistää siten johdon tehokasta 
valvontaa ja yrityksen menestyksekästä 
hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Tämän 
vuoksi olisi tärkeää lisätä yritysten 
käyttämien monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen avoimuutta. Markkinat 
saisivat tätä kautta tietoja yritysten 
hallinto- ja 
ohjausjärjestelmäkäytännöistä, mikä 
kohdistaisi yrityksiin epäsuoraa painetta 
muuttaa johtokuntaansa 
monimuotoisemmaksi.

osuvan käsityksen saamista 
yritysorganisaatiosta ja liiketoiminnasta. Se 
mahdollistaa sen, että kyseisten elinten 
jäsenet voivat esittää rakentavaa kritiikkiä 
johdon päätöksistä ja suhtautua 
avoimemmin innovatiivisiin ajatuksiin 
välttäen jäsenten näkemysten 
samankaltaisuutta eli ryhmäajatteluilmiötä. 
Tällaisten seikkojen on kuuluttava 
kuitenkin yritysten hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten harkintavaltaan.

Or. nl

Tarkistus 13
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
sukupuoli, maantieteellinen jakauma sekä 
koulutus- ja ammattitausta olisi 
sovellettava vain suuriin pörssiyhtiöihin. 
Sen vuoksi tämän velvollisuuden ei pitäisi 
koskea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka voidaan vapauttaa tietyistä 
tilinpäätösvelvollisuuksista direktiivin 
78/660/ETY 27 artiklan nojalla. 
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa 

Poistetaan.
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säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei 
ole tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden 
olisi esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja.

Or. nl

Tarkistus 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
sukupuoli, maantieteellinen jakauma sekä 
koulutus- ja ammattitausta olisi 
sovellettava vain suuriin pörssiyhtiöihin. 
Sen vuoksi tämän velvollisuuden ei pitäisi 
koskea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka voidaan vapauttaa tietyistä 
tilinpäätösvelvollisuuksista direktiivin 
78/660/ETY 27 artiklan nojalla. 
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa 
säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei ole 
tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden olisi 
esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja.

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
sukupuoli, maantieteellinen jakauma, 
vammaisuus sekä koulutus- ja 
ammattitausta olisi sovellettava vain 
suuriin pörssiyhtiöihin. Sen vuoksi tämän 
velvollisuuden ei pitäisi koskea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, jotka voidaan 
vapauttaa tietyistä 
tilinpäätösvelvollisuuksista direktiivin 
78/660/ETY 27 artiklan nojalla. 
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa 
säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei ole 
tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden olisi 
esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja.

Or. en
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Tarkistus 15
María Muñiz De Urquiza

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
sukupuoli, maantieteellinen jakauma sekä 
koulutus- ja ammattitausta olisi 
sovellettava vain suuriin pörssiyhtiöihin. 
Sen vuoksi tämän velvollisuuden ei pitäisi 
koskea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka voidaan vapauttaa tietyistä 
tilinpäätösvelvollisuuksista direktiivin 
78/660/ETY 27 artiklan nojalla. 
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa 
säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei ole 
tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden olisi 
esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja.

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
sukupuoli, maantieteellinen jakauma, 
vammaisuus sekä koulutus- ja 
ammattitausta olisi sovellettava vain 
suuriin pörssiyhtiöihin. Sen vuoksi tämän 
velvollisuuden ei pitäisi koskea pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, jotka voidaan 
vapauttaa tietyistä 
tilinpäätösvelvollisuuksista direktiivin 
78/660/ETY 27 artiklan nojalla. 
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa 
säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei ole 
tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden olisi 
esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja.

Or. es

Tarkistus 16
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön yrityksen sellaiseen toimintaan liittyvät 
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noudattama riskienhallintakäytäntö. riskit, joka todennäköisesti aiheuttaa tai 
on aiheuttanut vakavia haitallisia 
sosiaalisia vaikutuksia ja ympäristöä ja 
ihmisoikeuksia koskevia vaikutuksia, ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.

Or. en

Tarkistus 17
Thijs Berman

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos yhtiö ei noudata toimintalinjoja 
suhteessa yhteen tai useampaan näistä 
seikoista, sen on annettava selvitys siitä, 
miksei se tee näin.

Jos yhtiö ei noudata toimintalinjoja 
suhteessa yhteen tai useampaan näistä 
seikoista, sen on annettava 
riskinarviointiin perustuva perusteltu
selvitys siitä, miksei se tee näin.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä tiedottaa sijoittajille ja kuluttajille yrityksen suorittamasta 
riskinarvioinnista, jonka perusteella yritys päättää olla noudattamatta muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan raportointiin kuuluviksi määriteltyjä seikkoja koskevia 
toimintalinjoja. Sijoittajat ja kuluttajat saavat perustellusta selvityksestä tietää, miten 
yritykset mieltävät ja arvioivat riskejä omissa strategioissaan.
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Tarkistus 18
Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
 Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Antaessaan tällaisia tietoja yhtiö voi 
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeutuessaan tällaisiin kehyksiin, sen on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin se on 
tukeutunut.

Antaessaan tällaisia tietoja yhtiö voi 
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin kuten 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmä (EMAS),
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite; suojelemista, 
kunnioittamista ja korjaamista (protect, 
respect and remedy) koskevaan YK:n 
viitekehykseen sisältyviä yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
suuntaviivat, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille, Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) standardi 
26000, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kolmikantainen periaatejulistus 
monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta sekä GRI-ohjeisto 
(Global Reporting Initiative).

Or. pl

Tarkistus 19
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Antaessaan tällaisia tietoja yhtiö voi Antaessaan tällaisia tietoja yhtiön on 
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tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja tukeutuessaan 
tällaisiin kehyksiin, sen on täsmennettävä, 
mihin kehyksiin se on tukeutunut.

noudatettava yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia 
periaatteita, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamia 
toimintaohjeita. Lisäksi yhtiö voi tukeutua 
myös kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin, ja tukeutuessaan tällaisiin 
kehyksiin, sen on täsmennettävä, mihin 
kehyksiin se on tukeutunut. Tätä 
säännöstä sovelletaan rajoittamatta tämän 
direktiivin vaatimusten tai sellaisen muun 
unionin lainsäädännön tai ohjeiden 
soveltamista, jotka sisältävät 
yksityiskohtaisempia sääntöjä yritysten 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 20
Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Antaessaan tällaisia muita kuin 
taloudellisia tietoja yhtiö täsmentää, 
mihin oikeudelliseen kehykseen se on 
tukeutunut.

Or. pl
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Tarkistus 21
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

Analyysin on sisällettävä yhtiön 
kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämisen kannalta tarvittavassa 
laajuudessa tärkeimmät sekä taloudelliset 
että tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnalle.

Analyysin on sisällettävä yhtiön 
kehityksen, tuloksen tai aseman sekä 
ihmisoikeuksia koskevien, sosiaalisten ja 
ympäristövaikutusten ymmärtämisen 
kannalta tarvittavassa laajuudessa 
tärkeimmät sekä taloudelliset että 
tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnalle.

Or. en

Tarkistus 22
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii ohjeita kansainvälisiä 
normeja ja muita kuin taloudellisia 
tulosindikaattoreita koskevista 
menetelmistä ja niiden käytöstä 
auttaakseen yrityksiä raportoinnissa.

Or. en
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Tarkistus 23
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee ohjeet ja antaa 
ohjeiden laatimista koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 18 kuukauden kuluessa 
direktiivin hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 24
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio perustaa muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
käsittelevän ohjausneuvoston, joka tukee 
muiden kuin taloudellisten 
raportointivaatimusten täytäntöönpanoa 
ja ottaa sidosryhmät mukaan laatimaan 
ohjeita kansainvälisiä normeja ja muita 
kuin taloudellisia tulosindikaattoreita 
koskevista menetelmistä ja niiden käytöstä 
tasapainoisella ja avoimella tavalla.

Or. en
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Tarkistus 25
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 a artikla

Komission teksti Tarkistus

2) Muutetaan 46 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Lisätään 1 kohtaan g alakohta 
seuraavasti:
”g) yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen 
osalta kuin ikä, sukupuoli, 
maantieteellinen jakauma, koulutus- ja 
ammattitausta, monimuotoisuutta 
tukevien toimintalinjojen tavoitteet ja 
tapa, jolla ne on pantu täytäntöön, sekä 
tulokset raportointijaksolla. Jos 
yrityksellä ei ole tällaisia toimintalinjoja, 
selvityksessä on oltava selkeä ja perusteltu 
ilmoitus siitä, mistä tämä johtuu.”
b) Lisätään 4 kohta seuraavasti:
”4. Edellä olevan 1 kohdan g alakohtaa ei 
sovelleta 27 artiklassa tarkoitettuihin 
yhtiöihin.”

Or. nl

Tarkistus 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 a artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 

yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
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toimintalinjoista sellaisten seikkojen osalta 
kuin ikä, sukupuoli, maantieteellinen 
jakauma, koulutus- ja ammattitausta, 
monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla. Jos yrityksellä ei ole 
tällaisia toimintalinjoja, selvityksessä on 
oltava selkeä ja perusteltu ilmoitus siitä, 
mistä tämä johtuu.

toimintalinjoista sellaisten seikkojen osalta 
kuin ikä, sukupuoli, maantieteellinen 
jakauma, vammaisuus, koulutus- ja 
ammattitausta, monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla. Jos yrityksellä ei ole 
tällaisia toimintalinjoja, selvityksessä on 
oltava selkeä ja perusteltu ilmoitus siitä, 
mistä tämä johtuu.

Or. en

Tarkistus 27
María Muñiz De Urquiza

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY ja direktiivi 83/349/ETY
46 a artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen osalta 
kuin ikä, sukupuoli, maantieteellinen 
jakauma, koulutus- ja ammattitausta, 
monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla. Jos yrityksellä ei ole 
tällaisia toimintalinjoja, selvityksessä on 
oltava selkeä ja perusteltu ilmoitus siitä, 
mistä tämä johtuu.

yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen osalta 
kuin ikä, sukupuoli, maantieteellinen 
jakauma, vammaisuus, koulutus- ja 
ammattitausta, monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla. Jos yrityksellä ei ole 
tällaisia toimintalinjoja, selvityksessä on 
oltava selkeä ja perusteltu ilmoitus siitä, 
mistä tämä johtuu.”

Or. es
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Tarkistus 28
Thijs Berman

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 78/660/ETY
53 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpano
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat ja riittävät mekanismit otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot asianmukaisesti ja 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat kansalliset menettelyt otetaan 
käyttöön tämän direktiivin velvoitteiden 
noudattamisen valvomiseksi ja että nämä 
menettelyt ovat kaikkien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
saatavilla, joilla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti oikeutettu 
intressi varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään ”viherpesun” ja harhaanjohtavien tietojen riskejä, jäsenvaltioissa on otettava 
käyttöön erityisiä mekanismeja direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen 
noudattamisen valvonnan varmistamiseksi. Hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden huomioon 
ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava liikkumavaraa näiden mekanismien toiminnan 
suhteen.
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Tarkistus 29
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 20 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin tietoja ympäristöasioista, 
sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä 
seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista, mukaan 
lukien seuraavat:

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 250 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 17,5 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 35 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin tietoja ympäristöasioista, 
sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä 
seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista yrityksen 
koko toimitusketjun perusteella, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. en

Tarkistus 30
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

näihin seikkoihin liittyvät riskit yrityksen 
sellaisen toiminnan yhteydessä, joka 
todennäköisesti aiheuttaa tai on 
aiheuttanut vakavia haitallisia sosiaalisia
vaikutuksia ja ympäristöä ja 
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ihmisoikeuksia koskevia vaikutuksia, ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.

Or. en

Tarkistus 31
Thijs Berman

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos konsolidointiin kuuluvat yritykset eivät 
kokonaisuutena tarkasteltuina noudata 
toimintalinjoja suhteessa yhteen tai 
useampaan näistä seikoista, yrityksen on 
annettava selvitys siitä, miksei se tee näin.

Jos konsolidointiin kuuluvat yritykset eivät 
kokonaisuutena tarkasteltuina noudata 
toimintalinjoja suhteessa yhteen tai 
useampaan näistä seikoista, yrityksen on 
annettava riskinarviointiin perustuva 
perusteltu selvitys siitä, miksei se tee näin.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä tiedottaa sijoittajille ja kuluttajille yrityksen suorittamasta 
riskinarvioinnista, jonka perusteella yritys päättää olla noudattamatta muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan raportointiin kuuluviksi määriteltyjä seikkoja koskevia 
toimintalinjoja. Sijoittajat ja kuluttajat saavat perustellusta selvityksestä tietää, miten 
yritykset mieltävät ja arvioivat riskejä omissa strategioissaan.

Tarkistus 32
Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
36 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
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voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, kuten
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmä (EMAS),
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, suojelemista, 
kunnioittamista ja korjaamista (protect, 
respect and remedy) koskevaan YK:n 
viitekehykseen sisältyviä yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
suuntaviivat, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
toimintaohjeet monikansallisille 
yrityksille, Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) standardi 
26000, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kolmikantainen periaatejulistus 
monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta sekä GRI-ohjeisto 
(Global Reporting Initiative).

Or. pl

Tarkistus 33
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa
voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

Antaessaan tällaisia tietoja yhtiön on 
noudatettava yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia 
periaatteita, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamia 
toimintaohjeita. Lisäksi yhtiö voi tukeutua 
myös kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin, ja tukeuduttaessa tällaisiin 
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kehyksiin, on täsmennettävä, mihin 
kehyksiin on tukeuduttu. Tätä säännöstä 
sovelletaan rajoittamatta tämän 
direktiivin vaatimusten tai sellaisen muun 
unionin lainsäädännön tai ohjeiden 
soveltamista, jotka sisältävät 
yksityiskohtaisempia sääntöjä yritysten 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 34
Andrzej Grzyb

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
36 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Antaessaan tällaisia muita kuin 
taloudellisia tietoja yhtiö täsmentää, 
mihin oikeudelliseen kehykseen se on 
tukeutunut.

Or. pl

Tarkistus 35
Thijs Berman

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 83/394/ETY
36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpano
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat ja riittävät mekanismit otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot asianmukaisesti ja 
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tämän direktiivin säännösten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat kansalliset menettelyt otetaan 
käyttöön tämän direktiivin velvoitteiden 
noudattamisen valvomiseksi ja että nämä 
menettelyt ovat kaikkien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
saatavilla, joilla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti oikeutettu 
intressi varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään ”viherpesun” ja harhaanjohtavien tietojen riskejä, jäsenvaltioissa on otettava 
käyttöön erityisiä mekanismeja direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen 
noudattamisen valvonnan varmistamiseksi. Hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden huomioon 
ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava liikkumavaraa näiden mekanismien toiminnan 
suhteen.

Tarkistus 36
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Valvonta ja täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on riittävät ja tehokkaat keinot 
valvoa ja varmistaa tehokkaasti, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksien täytäntöönpanoon 
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tarkoitetut oikeudelliset ja/tai 
hallinnolliset menettelyt ovat kaikkien 
luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden saatavilla, joilla on 
kansallisen lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Komissio tarkistaa viimeistään [kolme 
vuotta tämän direktiivin hyväksymisestä] 
46 artiklan säännöksiä ja toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen ja tarvittaessa siihen liittyviä 
lainsäädäntöehdotuksia seuraavien 
seikkojen osalta:
– käytännössä julkistettavat muut kuin 
taloudelliset tiedot, kuten tiedot 
toimitusketjun kattamisesta, tämän 
tehokkuus ja ohjeiden ja menetelmien 
riittävyys;
– muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportoinnin edistyminen koko 
maailmassa;
– suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuvan YK:n 
toimintakehyksen ja ohjaavien 
periaatteiden sekä OECD:n 
monikansallisille yrityksille antamien 
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toimintaohjeiden täytäntöönpano;
– maankäyttöä, vedenkäyttöä, 
kasvihuonekaasupäästöjä ja materiaalien 
käyttöä koskevien indikaattorien käyttö; 
ja
– nykyisten todentamis- ja 
valvontamekanismien tehokkuus.

Or. en


