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MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil kaasata oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses 
mittefinantsteabe ja mitmekesisust 
käsitleva teabe avalikustamisega suurte 
äriühingute ja kontsernide poolt

millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses
finants- ning mittefinantsteabe ja 
mitmekesisust käsitleva teabe 
avalikustamisega suurte äriühingute ja 
kontsernide poolt

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Et tagada ELi kodanike usaldus 
ettevõtetesse on vajalik suurem 
läbipaistvus seoses suurte äriühingute 
tegevusega, mis puudutab eriti ettevõtete 
nime(sid), tegevuse olemust ja 
geograafilist asukohta, käivet, täiskohaga 
töötajate arvu, kasumit, kasumilt makstud 
makse ja saadud toetusi. Ettevõtete 
teatamiskohustust selles valdkonnas võib 
seega vaadelda äriühingu vastutuse 
olulise osana sidusrühmade ja ühiskonna 
suhtes.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Säästvat arengut käsitlev aruandlus 
on oluline samm muutuste juhtimisel 
jätkusuutliku ülemaailmse majanduse 
suunas, ühendamaks pikaajalist 
kasumlikkust, sotsiaalset õiglust ja 
keskkonnakaitset. Läbipaistvus ja 
aruandekohustus on muutumas 2015 
aasta järgse arengukava säästva arengu 
eesmärkide arutelude lahutamatuks 
osaks. Kuna säästvat arengut käsitlev 
aruandlus aitab mõõta, jälgida ja juhtida 
tulemuslikkust ja mõju, võimaldab see 
täiendavalt toetada erasektori võimet 
positiivselt säästvat arengut mõjutada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vaja on kehtestada ka teatav õiguslik 
miinimumnõue seoses selle teabe 
ulatusega, mille äriühingud kogu ELis 
peaksid tegema avalikkusele 
kättesaadavaks. Majandusaasta aruanne 
peaks andma õiglase ja tervikliku ülevaate 
äriühingu põhimõtetest, tulemustest ja 
riskidest.

(5) Vaja on kehtestada ka teatav õiguslik 
miinimumnõue seoses selle teabe 
ulatusega, mille äriühingud kogu ELis 
peaksid tegema avalikkusele 
kättesaadavaks. Majandusaasta aruanne 
peaks andma õiglase ja tervikliku ülevaate 
äriühingu ja selle tütarettevõtjate
põhimõtetest, tulemustest ja riskidest ning 
sotsiaalsetel eesmärkidel tehtud 
investeeringute täpsest kasutusest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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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,
diskrimineerimisvastaste meetmete,
inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta. See ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste, sotsiaalsetel 
eesmärkidel tehtud investeeringute täpse 
kasutuse ja riskide kirjeldust, hõlmates 
sealhulgas kogu tarnahelat.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Mittefinantsteabe avaldamine peaks 
tuginema riskipõhisele taustakontrollile, 
mida äriühingud teevad tegeliku ja 
võimaliku kahjuliku mõju tuvastamiseks, 
ennetamiseks ja leevendamiseks, vastavalt 
ettevõtte suurusele, tegevuse olemusele ja 
sisule ning kahjulike mõjude ohtude 
tõsidusele. Taustakontrolli põhimõtted on 
esitatud Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistes 
hargmaistele ettevõtetele ja ÜRO 
ettevõtluse ja inimõiguste austamise 
juhtpõhimõtetes, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, mida komisjon kohustub 
järgima.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Äriühingud peaksid esitama 
üksikasjaliku teabe küsimustes, mis on 
seotud kõige olulisemate, tõsiseid mõjusid 
sisaldavate riskidega, nagu ka 
üksikasjaliku teabe mis tahes tõsiste 
realiseerunud mõjude kohta. Ohu 
olulisuse hindamisel tuleks lähtuda selle 
realiseerumise tõenäosusest koos 
võimalike mõjude tõsisusega. Mõjude 
tõsidust tuleks hinnata nende ulatuse ja 
raskusastme järgi, mõjutatavate isikute 
arvu järgi praegu või tulevikus ning mis 
tahes korvamatu omaduse põhjal mis 
tahes piirangute tähenduses taastamaks 
mõjutatute olukord vähemalt samasse või 
võrdväärsesse olukorda enne kahjuliku 
mõju ilmnemist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Sagedasemad viited olemasolevale 
säästva arengu ja aruandluse 
raamistikule, nagu ka jätkuv uute 
raamistike tekkimine, ergutavad 
üleminekut ülemaailmsele jätkusuutlikule 
majandusele. Arvestades säästvat arengut 
käsitleva aruandluse põhimõtete 
suurenevat tähtsust kogu maailmas, sh 
arengumaades, kujutab raamistike 
vastavusse viimine ning ühtlustamine 
endast üha raskemat ülesannet, mille 
lahendamisega tuleb aga tegelda, et 
vältida kattuvust, vastuolulisust ja 
konkurentsi standardite valdkonnas.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Sotsiaalsed küsimused hõlmavad 
vastutustundlikku käitumist 
maksuplaneerimisel, mis aitaks tagada, et 
õiglane osa maksudest tasutaks õiges 
kohas ning hoitaks ära agressiivne 
maksudest kõrvalehoidmine.

Muudatusettepanek 10

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, 
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).

(7) Teabe esitamisel nende vastavuse 
kohta õiguste ja väärtustega, mida 
kaitsevad rahvusvahelise õiguse normid, 
kohaldavad äriühingud ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniseid 
hargmaistele ettevõtjatele, võivad 
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)) ning
muudele rahvusvahelistele raamistikele, 
nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
(ÜRO) Global Compact, Rahvusvahelise 
standardiorganisatsiooni (ISO) 26000
standard, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolne 
deklaratsioon rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI) või 
kvantitatiivsete ja valdkondlike 
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sotsiaalkriteeriumide kogumile, mille EL 
on kinnitanud kui „sotsiaalse märgise”.

Selgitus

Säästvat arengut käsitleva ühtlustatud aruandluse ülemaailmne raamistik on ülemaailmses 
majanduses tegutsevate äriühingute huvides. OECD suunised katavad kõiki peamisi ärieetika 
valdkondi. 16. juunil 2011 kinnitas ÜRO Inimõiguste Nõukogu, järgides professor John 
Ruggie tööd, üksmeelselt juhtpõhimõtted, millega rakendatakse ÜRO raamistik „Kaitsta, 
austada ja heastada”. Võttes arvesse nende kõikehõlmavat jätkusuutlikkuse ulatust ja nende 
vastastikust täiendavust peaksid need kaks raamistikku olema aruandluse vastavusse viimise 
ja ühtlustamise aluseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Sellises ulatuses, mis on vajalik 
ettevõtete inimõigusi, sotsiaalvaldkonda ja 
keskkonda mõjutava tegevuse 
mõistmiseks, hõlmavad aastaaruanded 
mittefinantsilisi tulemuslikkuse 
põhinäitajaid, mis on kõnealuses 
ärisektoris olulised. Keskkonnaaspektide 
jaoks peaks mittefinantsnäitajad hõlmama 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
hinnangut ning materjalide, vee ja maa 
kasutamist. Nimetatud hinnang peaks 
hõlmama nende vahendite kasutamise 
hinnangut ettevõtte tarneahelas.

Selgitus

Euroopa Komisjon kinnitas need näitajad oma 20. septembri 2011 aasta teatises 
„Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava”. 
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Et suurendada äriühingute esitatud 
mittefinantsteabe järjepidevust ja 
võrreldavust, peaks komisjon välja 
töötama sobivate tulemuslikkuse 
põhinäitajate kasutamise ja vahendite 
mõõtmismeetodite suunised ning 
rahvusvahelise raamistiku, eelkõige 
seoses ettevõtete vastutusega austada 
õigusi ja väärtusi, mida kaitsevad 
rahvusvahelise õiguse normid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Liikmesriigid tagavad piisavate ja 
tõhusate vahendite olemasolu, et jõustada 
ettevõtete täieliku, täpse ja usaldusväärse 
mittefinantsteabe avaldamine vastavuses 
käesoleva direktiivi sätetega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vastavalt Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni Keskkonnaprogrammi 
GEO-5 aruandes antud soovitustele peaks 
keskkonna, majanduslike ja 
sotsiaalsektori andmete integreerimise 
eesmärk olema keskkonnamõju tõene 
hindamine.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Investorite juurdepääs 
mittefinantsteabele peaks tegema 
võimalikuks investeeringute voo ka 
sotsiaalse suunitlusega ettevõtetesse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Mittefinantsteabe avalikustamine 
peaks võimaldama rakendada kestlikku ja 
kaasavat investeerimisstrateegiat, mis 
sisaldab konkreetsetest investoritele 
mõeldud suunistest tulenevat ettevõtjate 
sotsiaalse vastutuse klauslit ning tõhusat 
hindamismetodoloogiat avaliku sektori 
asutuste jaoks, kes teostavad järelevalvet 
vastavate investeeringute sotsiaalsete ja 
keskkonnamõjude üle. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
nõude lisamisega tuleb tagada tasakaal 
keskkonna- ja sotsiaalvaldkonnas 
saavutatud tulemuste vahel, et 
avalikustatud teave kajastaks ettevõtja 
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sotsiaalse vastutuse põhimõtteid ega 
sisaldaks üksnes keskkonnaandmeid. 

Muudatusettepanek 18

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.

Selgitus

Suurte äriühingute mõistet peaks tõlgendama vastavalt olemasolevale neljandale 
raamatupidamisdirektiivile, mille kohaselt ettevõte on suur, kui tema keskmine töötajate arv 
on üle 250 ning kas bilansimaht kokku on üle 17,5 miljoni euro või puhaskäive on üle 35 
miljoni euro.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. 
aasta kohtumisel kutsuti üles kehtestama
selle direktiivi läbivaatamise raames 
kõigile suurtele ettevõtjatele ja 
kontsernidele kohustuslikku riigipõhist 
aruandlust. Selleks et tagada 
valitsemissektori üksustele tehtud maksete 
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suurem läbipaistvus, peaksid suured 
äriühingud ja avaliku huvi üksused
avaldama aruande valitsemissektori 
üksustele tehtud oluliste maksete kohta 
riikides, kus nad tegutsevad. Sellised 
aruanded tuleks võimaluse korral 
avaldada asjaomase äriühingu 
majandusaasta või konsolideeritud 
finantsaruannete lisana.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Selleks, et ELi äriühingud 
vähendaksid agressiivset 
maksuplaneerimist ja maksudest 
kõrvalehoidmist, peaksid liikmesriigid 
kehtestama üldised maksudest 
kõrvalehoidmise vastased eeskirjad, mis 
on kooskõlas Euroopa Komisjoni 12. 
detsembri 2012. aasta soovitusega 
agressiivse maksuplaneerimise kohta ja 
OECD eduaruandega, mis esitati G20 
riikidele 5. septembril 2013. Lisaks 
peaksid ELis tegutsevad suured 
äriühingud avalikustama aruande nende 
agressiivse maksuplaneerimise 
süsteemide, sealhulgas muu asjakohase 
teabe kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
nõudega kaasneb kohustus luua Euroopa 
Liidu volitatud reitinguagentuurid, mis 
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vajaduse korral kontrollivad esitatud 
andmete õigsust. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Ettevõtja tarneahelas võib kaduda 
side allika ja vastutuse vahel ning see võib 
kujutada endast märkimisväärseid riske 
mitte üksnes ettevõtjate endi jaoks, vaid 
nende äritegevuse tulemusel ka laiemale 
ühiskonnale. Seetõttu on oluline, et 
ettevõtjatel oleks oma tarneahelast hea 
ülevaade, muu hulgas alltöövõtjate 
kasutamise korral, ning et need 
konkreetsed põhimõtted avalikustatakse, 
et leevendada selliseid riske ja teavitada 
sidusrühmi läbi viidud hindamistest.

Muudatusettepanek 23

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, 

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses põhiõiguste 
harta artikliga 21 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 19, 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, 
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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.

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.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
nõuet tuleks riigihanke direktiivi tulevasel 
läbivaatamisel võtta arvesse kui 
hankelepingu sõlmimise kriteeriumit.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 500 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
on esitatud teave vähemalt
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 250 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 17,5 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 35 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
on esitatud teave võrdsel määral
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste,
diskrimineerimisvastaste meetmete,
inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta – võttes arvesse 
äriühingu täielikku tarneahelat –, 
sealhulgas järgmine teave:
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 787/660/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) sotsiaalsetel eesmärkidel tehtud 
investeeringute täpne kasutus;

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) ettevõtte haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite taustakontrolli 
kirjeldus seoses tarneahelate ja 
alltöövõtjatega vähemalt nendes 
valdkondades, mis on seotud 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimustega. Nimetatud 
kirjeldus peaks sisaldama ka antud 
taustakontrolli eesmärke, teavet selle 
rakendamise ja tulemuste kohta 
aruandlusperioodi jooksul.

Muudatusettepanek 28

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

(iii a) vahendite kasutamise analüüs, mis 
hõlmab vähemalt maa kasutamist, vee 
kasutamist, kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja materjalide kasutamist.

Selgitus

Keskkonnateabe avaldamine võib toetada keskkonnakaitset, kui sidusrühmad saavad 
asjakohast, täpset ja võrreldavat teavet. Võrdsete võimaluste loomine äriühingute hulgas toob 
kaasa aruandluse minimaalse ühise nimetaja kehtestamise. 2011. aasta ressursitõhususe 
tegevuskavas tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kasutada vahendite kasutamise mõõtmiseks 
nelja põhinäitajat – vesi, maa, materjalid ja süsinik. Need näitajad kinnitas Euroopa 
Parlament ja ka Euroopa ressursitõhususe platvorm. Need peaksid kuuluma käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
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 äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama riskihindamisel põhineva 
põhjendatud selgituse, miks ta seda ei tee.

Selgitus

Mittefinantsteabe avaldamine on oluline vahend vastutustundlike äritavade parandamisel ja 
muutuste juhtimisel sellise jätkusuutliku ülemaailmse majanduse suunas, mis ühendaks 
pikaajalise kasumlikkuse sotsiaalse õigluse ja keskkonnakaitsega. „Selgitamise” valik peaks 
aitama aruandluse kasutajatel aru saada, kuidas äriühingud oma strateegiates ohtusid 
tajuvad ja hindavad.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – punkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3
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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 võtab ettevõte 
arvesse oma vastutust seoses õiguste ja 
väärtustega, mida kaitsevad 
rahvusvahelise õiguse normid. Seetõttu 
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. Peale selle võib 
äriühing tugineda ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele või 
kvantitatiivsete ja valdkondlike 
sotsiaalkriteeriumide kogumile, mille EL 
on kinnitanud kui „sotsiaalse märgise”
ning seda tehes, täpsustama millisele 
raamistikule ta on tuginenud. See säte 
kohaldub piiranguteta käesoleva direktiivi 
nõuetele või teiste Euroopa Liidu 
õigusaktidele või suunistele, mis 
sisaldavad täpsemaid eeskirju äriühingute 
mittefinantsteabe avaldamiseks.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) Äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni ning inimõiguste, sotsiaalse ja 
keskkonnamõjude mõistmiseks vajalikus 
ulatuses hõlmab analüüs konkreetse 
äriühingu seisukohast asjakohaseid nii 
rahalisi kui ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid.
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Muudatusettepanek 32

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

(c a) Komisjon koostab suunised 
meetodite ja artikli 46 lõikes 1 osutatud 
rahvusvaheliste standardite ja 
mittefinantsteabe tulemusnäitajate 
kasutamise kohta, et aidata äriühinguid 
aruandluses.
Komisjon avaldab nimetatud suunised ja 
esitab aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule suuniste koostamise kohta 
hiljemalt 18 kuud pärast direktiivi 
vastuvõtmist. 

Selgitus

Selleks, et optimeerida ettevõtete säästvat arengut käsitlevat aruandlust, peaks komisjon 
andma pidevalt suuniseid asjakohaste peamiste tulemuslikkuse näitajate ja vahendite 
mõõtmise meetodite kohta, peegeldades samal ajal rahvusvaheliste standardite kasutamist.

Muudatusettepanek 33

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

(c b) Komisjon asutab 
mittefinantsandmete avaldamise suuniste 
nõukogu, et toetada 
mittefinantsaruandluse nõuete 
rakendamist ja sidusrühmade kaasamist 
suuniste väljatöötamisel meetodite ja 
artiklis 46 lõikes 1 osutatud 
rahvusvaheliste standardite ning 
mittefinantsiliste tulemusnäitajate 
kasutamise kohta tasakaalustatud ja 



AD\1008486ET.doc 19/29 PE519.686v02-00

ET

avatud viisil.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ 
Artikkel 46a – 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 põhiõiguste harta 
artikliga 21 ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 19, 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.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46a – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine punkt c a:
(c a) „Selleks et hinnata ettevõtja 
kasutatud maksude vähendamise 
meetodite proportsionaalsust, tuleks 
koostada ettevõtja maksuplaneerimise 
korralduste kirjeldus, mis sisaldab 
vähemalt järgmist teavet:
(i) agressiivse maksuplaneerimise 
korraldused, sealhulgas saadud 
nõuannete üldine sisu;
(ii) siirdehindade korraldused ning kas 
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nende siirdehindadega on nõustunud 
kõikide asjaomaste riikide maksuametid;
(iii) püsiva tegevuskoha otsused ning 
riikide loetelu, kus ettevõtja kaupleb ilma 
püsiva tegevuskohata;
(iv) maksubaasi vähendamise meetodid 
intresside mahaarvamise, autoritasude ja 
muude finantsmaksete kaudu, sealhulgas 
teave selle kohta, kus arendatakse 
kaubamärke, kus tütarettevõtjad neile 
maksavad ja kas nad kuuluvad 
emaettevõtjatele nende põhitegevuskohas 
või kui ei, siis kus on maksude eesmärgil 
nende alaline asukoht;
(v) kus toimub teadus- ja arendustegevus 
ning kuidas seda tütarettevõtjate 
vahenditest rahastatakse.”

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 
sisaldab erapooletut ülevaadet äriühingu 
äritegevusest ja positsioonist ja 
konsolideeritud ettevõtete positsioonist 
tervikuna ning ka kirjeldust äriühingu ees 
seisvatest peamistest riskidest ja 
ebakindlatest asjaoludest.

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 
sisaldab erapooletut ülevaadet äriühingu 
äritegevusest ja positsioonist ja 
konsolideeritud ettevõtete positsioonist 
tervikuna ning ka kirjeldust äriühingu ees 
seisvatest peamistest riskidest ja 
ebakindlatest asjaoludest, hõlmates kogu 
tarneahelat.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3
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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 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

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 võrdsel määral keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, diskrimineerimisvastaste 
meetmete, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, võttes arvesse äriühingu 
täielikku tarneahelat, sealhulgas järgmine 
teave:

Selgitus

Suurte äriühingute mõistet peaks tõlgendama vastavalt olemasolevale neljandale 
raamatupidamisdirektiivile, mille kohaselt ettevõte on suur, kui tema keskmine töötajate arv 
on üle 250 ning kas bilansimaht kokku on üle 17,5 miljoni euro või puhaskäive on üle 35 
miljoni euro. Mittefinantsküsimuste ja nendega soetud riskide aruanne ei ole täielik ilma 
asjakohase kogu tarneahelat hõlmava teabeta.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) sotsiaalsetel eesmärkidel tehtud 
investeeringute täpne kasutus;
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) nende küsimustega seotud riskid ja see, 
kuidas ettevõtja neid riske juhib.

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

Selgitus

Riski mõistel on erinevad aspektid. Äriühing puutub kokku ohtudega, ohustades samal ajal 
ühiskonda. Viimati nimetatud ohud võivad omakorda ohustada äriühingut. Kooskõlas 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suunistega hargmaistele ettevõtjatele 
ja ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega, millega rakendatakse ÜRO raamistikku 
„Kaitsta, austada ja heastada”, tuleb ettepaneku eesmärkide saavutamiseks hõlmata 
aruandlusesse kõik ohu aspektid. 

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) kontserni haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite taustakontrolli 
kirjeldus seoses tarneahelate ja 
alltöövõtjatega vähemalt nendes 
valdkondades, mis on seotud 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimustega. Nimetatud 
kirjeldus peaks sisaldama ka antud 
taustakontrolli eesmärke, teavet selle 
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rakendamise ja tulemuste kohta 
aruandlusperioodi jooksul.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) vahendite kasutamise analüüs, mis 
hõlmab vähemalt maa kasutamist, vee 
kasutamist, kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ja materjalide kasutamist.

Selgitus

Keskkonnateabe avaldamine võib toetada keskkonnakaitset, kui sidusrühmad saavad 
asjakohast, täpset ja võrreldavat teavet. Võrdsete võimaluste loomine äriühingute hulgas toob 
kaasa aruandluse minimaalse ühise nimetaja kehtestamise. 2011. aasta ressursitõhususe 
tegevuskavas tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kasutada vahendite kasutamise mõõtmiseks 
nelja põhinäitajat – vesi, maa, materjalid ja süsinik. Need näitajad kinnitas Euroopa 
Parlament ja ka Euroopa ressursitõhususe platvorm. Need peaksid seega kuuluma käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 42

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 
oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing esitama 
riskihindamisel põhineva põhjendatud
selgituse, miks ta seda ei tee.

Selgitus

Mittefinantsteabe avaldamine on oluline vahend vastutustundlike äritavade parandamisel ja 
muutuste juhtimisel sellise jätkusuutliku ülemaailmse majanduse suunas, mis ühendaks 
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pikaajalise kasumlikkuse sotsiaalse õigluse ja keskkonnakaitsega. „Selgitamise” valik peaks 
aitama aruandluse kasutajatel aru saada, kuidas äriühingud tajuvad ja hindavad ohtusid oma 
strateegiates.

Muudatusettepanek 43

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 võtab ettevõte 
arvesse oma vastutust seoses õiguste ja 
väärtustega, mida kaitsevad 
rahvusvahelise õiguse normid. Seetõttu 
peab ettevõte rakendama ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniseid 
hargmaistele ettevõtjatele. Peale selle võib 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või 
rahvusvahelistel raamistikel ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud. See säte kohaldub 
piiranguteta käesoleva direktiivi nõuetele 
või teiste Euroopa Liidu õigusaktidele või 
suunistele, mis sisaldavad täpsemaid 
eeskirju äriühingute mittefinantsteabe 
avaldamiseks.

Selgitus

Säästvat arengut käsitleva ühtlustatud aruandluse ülemaailmne raamistik on ülemaailmses 
majanduses tegutsevate äriühingute huvides. OECD suunised katavad kõiki peamisi ärieetika 
valdkondi. 16. juunil 2011 kinnitas ÜRO Inimõiguste Nõukogu, järgides professor John 
Ruggie tööd, üksmeelselt juhtpõhimõtted, millega rakendatakse ÜRO raamistik „Kaitsta, 
austada ja heastada”. Võttes arvesse nende kõikehõlmavat jätkusuutlikkuse ulatust ja nende 
vastastikust täiendavust peaksid need kaks raamistikku olema aruandluse vastavusse viimise 
ja ühtlustamise aluseks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
10. peatükk (uus) – artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi 2013/34/EL muutmine 
(riikide kaupa liigendatud aruandlus)
Direktiivi 2013/34/EL muudetakse 
järgmiselt:
(1) 10. peatüki artiklile 41 lisatakse 
järgmine lõige 6:
6. „Riikide kaupa liigendatud aruandlus 
tähendab seda, et artikli 2 lõike 1 
punktide a, b ja c ning artikli 3 lõike 4 
kohaselt peab ettevõtja esitama 
alljärgneva finantsteabe iga liikmesriigi ja 
kolmanda riigi kohta, kus see ettevõtja 
tegutseb:
a) nimi (nimed), tegevuse laad ja 
geograafiline asukoht,
b) käive,
c) täiskohaga töötavate töötajate arv,
d) kasum või kahju enne makse,
e) kasumilt või kahjumilt tasumisele 
kuuluv maks,
f) saadud avalikud toetused.”
(2) 10. peatüki artikli 42 lõikeid 1 ja 2 
muudetakse järgmiselt:
„Artikkel 42
Valitsemissektori üksustele tehtud 
maksete ja riikide kaupa liigendatud 
aruandluskohustusega ettevõtjad
1. Liikmesriigid nõuavad, et mäetööstuse 
või looduslikult tekkinud metsade raiega 
tegelevad suurettevõtjad ja avaliku huvi 
üksused koostaksid ja avaldaksid igal 
aastal valitsemissektori üksustele tehtud 
maksete aruande. Samuti nõuavad 
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liikmesriigid, et mäetööstuse või 
looduslikult tekkinud metsade raiega 
tegelevad suurettevõtjad ja avaliku huvi 
üksused avalikustaksid igal aastal riikide 
kaupa liigendatud aruande, mis on 
koostatud konsolideeritud alustel antud 
majandusaasta kohta.
2. Kõnealune kohustus ei kehti 
liikmesriigi õigusega reguleeritud 
ettevõtjate suhtes, kes on tütar- või 
emaettevõtjad, kui täidetud on mõlemad 
järgmised tingimused:
a) emaettevõtjat reguleerib liikmesriigi 
õigus ning
b) sellise ettevõtja poolt valitsemissektori 
üksustele tehtud maksed ja riikide kaupa 
liigendatud aruanne kajastuvad 
valitsemissektori üksustele tehtud maksete 
konsolideeritud aruandes, mille 
kõnealune emaettevõtja koostab kooskõlas 
artikliga 39.”
(3) Lisatakse lõiked 3 ja 4:
3. „Lõikes 1 osutatud teavet auditeeritakse 
kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ning 
see avaldatakse võimaluse korral 
majandusaasta finantsaruande lisana või 
kui see on asjakohane, siis asjaomase 
äriühingu/ettevõtja konsolideeritud 
finantsaruande lisana.
4. Komisjon viib läbi üldise 
hindamisaruande seoses riikide kaupa 
liigendatud aruande avalikustamise 
võimalike majanduslike tagajärgedega, 
sealhulgas selle mõjuga 
konkurentsivõimele ja investeeringute 
tegemisele ning võib negatiivsete 
hindamistulemuste korral kaaluda selle 
teabe kättesaadavaks tegemist üksnes 
pädevatele maksuasutustele. Komisjon 
esitab oma aruande nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile 31. detsembriks 
2015.”
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 50a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 50a

Järelevalve ja jõustamine
1. Liikmesriigid tagavad piisavad ja 
tõhusad vahendid, et jälgida ja täita 
äriühingute mittefinantsteabe avaldamine 
vastavuses käesoleva direktiivi sätetega.
2. Liikmesriigid tagavad, et kohtu- ja/või 
haldusmenetlus käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmise küsimustes 
on saadaval kõikidele isikutele, muu 
hulgas juriidilistele isikutele, kellel 
kooskõlas siseriiklikus õiguses sätestatud 
kriteeriumidega on õigustatud huvi 
tagada käesoleva direktiivi sätete 
järgimine.”

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 53a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 53a

Läbivaatamine
Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist], vaatab komisjon 
läbi [direktiivi 78/660/EMÜ artikli 46, 
mida on muudetud käesoleva komisjoni 
ettepanekuga ja mis integreeritakse 
direktiivi 2013/34/EL, uus viide ei ole veel 
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teada] sätted ning esitab aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
lisades vajaduse korral õigusaktide 
ettepanekud, mis on seotud:
– mittefinantsteabe avaldamise ja selle 
ulatusega, sealhulgas tarneahela 
katvusega – kas on esitatud piisavalt 
suuniseid või meetodeid ja kas õigusaktide 
eesmärgid on täidetud või mitte;
– mittefinantsaruandluse progressiga 
kogu maailmas;
– ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada ja 
heastada” ja juhtpõhimõtete, nagu ka 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniste 
hargmaistele ettevõtjatele rakendamisega;
– maa kasutamise, vee kasutamise, 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ja 
materjalide kasutamise näitajate 
kasutamisega; ja
– olemasolevate kontrolli ja jõustamise 
mehhanismide tõhususega.”
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