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Muudatusettepanek 17
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Komisjoni ettepanek Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab Euroopa 
Komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 25. oktoobril 2011 vastu võetud 
komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „ELi 
uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas”10

korrati vajadust parandada sotsiaalse ja 
keskkonnaalase teabe esitamist äriühingute 
poolt ning esitada selles valdkonnas 
seadusandlik ettepanek.

(2) 25. oktoobril 2011 vastu võetud 
komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „ELi 
uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas”10

korrati vajadust parandada sotsiaalse ja 
keskkonnaalase teabe esitamist äriühingute 
poolt ning esitada selles valdkonnas 
seadusandlik ettepanek. Euroopa 
Parlament ei jaga seda seisukohta, eriti 
seoses väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjatega. Euroopa Parlament lükkab 
kindlalt tagasi avalikustamisnõuded 
seoses sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
küsimustega, eelkõige VKEde suhtes, sest 
need nõuded suurendavad bürokraatiat ja 
kulusid ning pigem takistavad ettevõtjate 
sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust kui 
seda edendavad.

__________________ __________________
10 KOM(2011) 681 (lõplik), 25. oktoober 10 KOM(2011) 681 (lõplik), 25. oktoober 
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2011. 2011.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Parlament selgitas oma 
6. veebruari 2013. aasta resolutsioonis 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta 
(2012/2097(INI)), et vabas ühiskonnas ei 
tohi ettevõtjate sotsiaalse vastutuse 
raames heategevuslikke meetmeid kunagi 
muuta kohustuslikuks, sest sellega 
väheneks inimeste valmisolek 
heategevuseks.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Philippe De Backer

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.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Philippe Boulland

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, riskidest ning 
sotsiaalsel eesmärgil tehtud 
investeeringute täpsest sihtkohast.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Thomas Mann

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.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 23
Philippe De Backer

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) Kui see on asjakohane, võivad 
äriühingud esitada 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.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse, 
läbipaistvuse 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 
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sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust.

sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust, 
mille puhul tuleks võtta arvesse 
äriühingute täielikku väärtusahelat.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Richard Howitt

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, soolise 
tasakaalu, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Philippe Boulland

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 

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse ja 
võrreldavuse suurendamiseks tuleks 
äriühingutelt nõuda, et nad esitavad oma 
majandusaasta aruandes 
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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.

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, sotsiaalsel 
eesmärgil tehtud investeeringute täpse 
sihtkoha ja riskide kirjeldust, sealhulgas 
kogu alltöövõtuahelas.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Äriühingutele, eriti väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele, ei tohi 
kehtestada kohustust esitada 
mittefinantsülevaadet nende vabatahtliku 
sotsiaalse tegevuse kohta. See tekitaks 
ebaproportsionaalselt suuri 
bürokraatlikke kulusid, mis põhjustaksid 
omakorda töökohtade kadumist ja 
ettevõtjate sotsiaalse vastutuse 
edendamise asemel hoopis ohustaks seda.

Or. de

Muudatusettepanek 28
Richard Howitt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Töötajate võrdse kohtlemise 
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edendamiseks peaksid liikmesriigid 
julgustama suuri äriühinguid kehtestama 
keskmise pikkuse ja pikaajaliste 
eesmärkidega mitmekesisuspoliitika.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Thomas Mann

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) Kõnealuse teabe vabatahtlikul
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).

Or. de

Muudatusettepanek 30
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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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) 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), või kvantitatiivsete ja valdkondlike 
sotsiaalkriteeriumide kogumile, mille EL 
on kinnitanud kui „sotsiaalse märgise”.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Äriühingud peaksid andma lisaks 
juba materialiseerunud tõsisele mõjule 
üksikasjalikku teavet ka kõige suurema 
tõenäosusega materialiseeruda võiva 
mõju kohta. Mõju raskusastet tuleks 
hinnata selle ulatuse ja tõsiduse, juba 
mõjutatud, praegu või edaspidi 
mõjutatavate isikute arvu järgi nii, et 
igasugune negatiivse mõju taastamine on 
vähemalt samal või võrdväärsel tasemel 
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kahjulikule mõjule eelnenud olukorraga.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
nõudega nähakse ette Euroopa Liidu 
volitatud reitinguagentuuride loomine, et 
kontrollida vajaduse korral esitatud teabe 
õigsust.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Investorite juurdepääs 
mittefinantsteabele peaks samuti tegema 
võimalikuks investeeringute voo 
sotsiaalselt eeskujulike äriühingute 
suunas.

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Mittefinantsteabe avalikustamine 
peaks võimaldama luua kestliku ja 
kaasava investeerimisstrateegia, mille 
juurde kuuluvad ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse klausel, konkreetsed juhised 
investoritele, samuti tõhus 
hindamismeetod avaliku sektori 
asutustele, kes kontrollivad asjaomaste 
investeeringute sotsiaalset ja 
keskkonnamõju.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
nõue lisab ka keskkonna ja 
sotsiaalvaldkonnas saavutatud tulemuste 
vajaliku tasakaalu, nii et avalikustamised 
vastavad ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtetele, mitte ei sisalda üksnes 
keskkonnaandmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 86 miljoni euro 
või aastakäive on üle 100 miljoni euro.

Or. de

Selgitus

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlus on esitatud soovituse 2003/361/EÜ lisa 
punktis 2. Pärast seda, kui komisjon suurendas töötajate arvu kaks korda, on mõttekas 
suurendada ka aastakäivet 50 miljonit ja aastabilansimahtu 43 miljonit käsitlevaid 
kriteeriumeid kaks korda.
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Muudatusettepanek 38
Thomas Mann

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 suurte äriühingute suhtes, 
kelle keskmine töötajate arv on üle 1 000
ning kas bilansimaht kokku on üle 40
miljoni euro või puhaskäive on üle 80
miljoni euro.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Ühise väärtuse suurendamiseks, 
äriühingute jätkusuutliku arengu 
optimeerimiseks ning nende esitatava 
mittefinantsteabe asjakohasuse, sidususe 
ja võrreldavuse parandamiseks annab 
komisjon koostöös Euroopa Parlamendi 
ja nõukoguga 12 kuu jooksul alates 
käesoleva direktiivi vastuvõtmisest ning 
võttes arvesse üldisele riskihindamisele 
tuginevaid prioriteete valdkondlikud 
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juhised ja horisontaalsed juhised
asjakohaste peamiste tulemusnäitajate 
kasutamise, ressursside mõõtmismeetodite 
ning rahvusvahelise raamistiku kohta, 
eeskätt seoses äriühingute vastutusega 
järgida rahvusvahelise õiguse normidega 
kaitstud õigusi ja väärtusi.

Or. en

Selgitus

Sellised juhised on nii olulised, et kaasata tuleks seadusandjad.

Muudatusettepanek 40
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mõni direktiivi 78/660/EMÜ ja 
direktiivi 83/349/EMÜ reguleerimisalasse 
kuuluv äriühing või kontsern juba 
koostab mittefinantsaruandeid 
vabatahtlikult. Kõnealuste äriühingute 
suhtes ei tuleks kohaldada kohustust 
esitada majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade, tingimusel et 
aruanne käsitleb sama majandusaastat, 
hõlmab vähemalt sama sisu, mis on 
nõutud käesoleva direktiiviga, ning on 
lisatud majandusaasta aruandele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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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 
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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 42
Thomas Mann

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 

välja jäetud
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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. de

Muudatusettepanek 43
Philippe De Backer

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. en
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Muudatusettepanek 44
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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, 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. Neid äriühinguid 
julgustatakse uurima ELi mitmekesisuse 
hartasid.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
nõuet võiks riigihangete direktiivi 
tulevasel läbivaatamisel pidada 
hankelepingute sõlmimise kriteeriumiks.
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Or. fr

Muudatusettepanek 46
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Kui see on asjakohane, võivad äriühingud 
lisada ka mittefinantsülevaate, milles on 
esitatud teave keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 47
Evelyn Regner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 250 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 
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keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete, 
võrdõiguslikkuse ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, võttes arvesse ettevõtjate 
väärtusahelat, sealhulgas järgmine teave:

Or. de

Muudatusettepanek 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 500 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 86 miljonit eurot või aastakäive
rohkem kui 100 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:

Or. de

Selgitus

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlus on esitatud soovituse 2003/361/EÜ lisa 
punktis 2. Pärast seda, kui komisjon suurendas töötajate arvu kaks korda, on mõttekas 
suurendada ka aastakäivet 50 miljonit ja aastabilansimahtu 43 miljonit käsitlevaid 
kriteeriumeid kaks korda.

Muudatusettepanek 49
Thomas Mann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 lõige 1 punkt 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

Suurte äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 1 000 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 40 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 80 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
on esitatud teave vähemalt inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. de

Muudatusettepanek 50
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, 

Börsil noteeritud äriühingute puhul, mille 
keskmine töötajate arv majandusaasta 
jooksul on rohkem kui 500 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 40 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 80 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet või 
viidet mittefinantsülevaatele, milles on 
esitatud teave äriühingu arengu, 
tulemuste või positsiooni mõistmiseks 
oluliste küsimuste kohta, sealhulgas 
vähemalt keskkonnaküsimuste ja 
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sealhulgas järgmine teave: töötajatega seotud küsimuste ning 
vabatahtlikkuse alusel ka näiteks 
sotsiaalsete küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Selgitus

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Muudatusettepanek 51
Philippe Boulland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

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 nii keskkonnaküsimuste 
kui ka sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. fr
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Muudatusettepanek 52
Richard Howitt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende põhimõtete kirjeldus, mida äriühing 
järgib seoses nende küsimustega;

nende põhimõtete ja eesmärkide 
saavutamise strateegiakava kirjeldus, 
mida äriühing järgib seoses nende 
küsimustega;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.
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Muudatusettepanek 54
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

äriühinguga seotud riskid, mis hõlmavad 
äriühingu tegevust, tooteid, teenuseid, 
töötajaid, põhivara ja ärisuhteid, ja see, 
kuidas äriühing neid riske juhib;

Or. en

Selgitus

Hoonete kokkuvarisemise juhtumite taustal on oluline, et äriühingutel oleks kohustus 
avalikustada põhivaraga seotud riskid.

Muudatusettepanek 55
Ole Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

küsimustega seonduv äriühingu tegevuse 
kahjuliku mõju kirjeldus, võttes arvesse 
äriühingu täielikku väärtusahelat;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Philippe Boulland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sotsiaalsel eesmärgil tehtud 
investeeringute täpne sihtkoht;

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Ole Christensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kirjeldus selle kohta, kuidas on äriühing 
järginud nende küsimustega seonduvaid 
põhimõtteid suhetes tarnijate ja 
alltöövõtjatega, sealhulgas teave 
äriühingu tegevuse kohta (sh tarnijad ja 
alltöövõtjad), mille suhtes on ELi 
õigusaktide, sealhulgas, kuid mitte ainult 
sotsiaal-, transpordi- ja keskkonnaalaste 
õigusaktide rikkumise tõttu kohaldatud 
trahve ja sanktsioone.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 välja jäetud
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neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 äriühing ei esita teavet ühe või enama
valdkonna kohta, peab ta esitama 
selgituse, miks ta seda ei tee.

Or. en

Selgitus

Komisjon arvab, et mittefinantsülevaade tuleks lisada majandusaasta aruandes esitatud 
ülevaatesse. See tähendab põhimõtteliselt, et mittefinantsülevaade peaks olema aastaaruande 
osa. Kuna ulatuslikku aruannet, mis tugineb riigisisestele, ELi tasandi või rahvusvahelistele 
raamistikele, ei tohiks edaspidise selgituse kohaselt muuta kohustuslikult aastaaruande osaks, 
võiks ka selle lühema versiooni, mittefinantsaruande avaldada aastaaruandest eraldi 
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ülevaatena.

Muudatusettepanek 61
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 või 
kvantitatiivsete ja valdkondlike 
sotsiaalkriteeriumide kogumile, mille EL 
on kinnitanud kui sotsiaalse märgise, ning 
seda tehes täpsustama, millisele 
raamistikule ta on tuginenud.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) 2. Liikmesriigid tagavad siseriiklike 
kohtu- ja/või haldusmenetluste 
kehtestamise, et kindlustada käesoleva 
direktiivi kohustuste täitmine ning nende 
menetluste teatavaks tegemine ja 
kättesaadavus kõigile isikutele, sealhulgas 
juriidilistele isikutele, kellel on kooskõlas 
siseriiklikus õiguses kehtestatud 
kriteeriumidega õiguspärane huvi tagada, 
et käesoleva direktiivi sätteid järgitakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c – lõik 5

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 ning tööalaste õiguste ja 
sotsiaalsete õiguste mõistmiseks vajalikus 
ulatuses hõlmab analüüs konkreetse 
äriühingu seisukohast asjakohaseid nii 
rahalisi kui ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Äriühing, kes on tütarettevõtja, on 
vabastatud lõike 1 punktis b kehtestatud 
kohustusest juhul, kui äriühing ja selle 
tütarettevõtjad on konsolideeritud teise 
äriühingu finantsaruannetes ja 
majandusaasta aruandes ning kõnealune 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
on koostatud vastavalt direktiivi 
83/349/EMÜ artikli 36 lõikele 1.

välja jäetud

Or. en



AM\1008018ET.doc 29/46 PE522.825v01-00

ET

Muudatusettepanek 65
Evelyn Regner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandlus riikide lõikes
2 a. Suured äriühingud ja avaliku huvi 
üksused avalikustavad finantsaruande 
lisades igal aastal majandusaasta kohta 
konsolideeritud alusel järgmise teabe, 
esitades teabe liikmesriikide ja 
kolmandate riikide lõikes, kus asutustel 
on tegevuskoht: 
a) nimi, tegevuse laad ja geograafiline 
asukoht;
b) käive;
c) töötajate arv täistööaja ekvivalendi 
alusel;
d) ost ja müük;
d) maksustamiseelne kasum või kahjum;
f) kasumilt või kahjumilt tasumisele 
kuuluv maks;
g) saadud riiklik toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Euroopa Komisjon esitab koostöös 
Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 
12 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi 
vastuvõtmisest ja üldisel riskihindamisel 
põhinevaid prioriteete arvesse võttes 
valdkondlikud juhised ning juhised 
meetodite ja rahvusvaheliste standardite 
ja artikli 46 lõikes 1 osutatud 
mitterahaliste tulemusnäitajate 
kasutamise kohta, et äriühinguid 
aruandluses aidata.

Or. en

Selgitus

Sellised juhised on nii olulised, et kaasata tuleks seadusandjad.

Muudatusettepanek 67
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühing koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis tugineb riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning mis 
sisaldab lõike 1 punktis b sätestatud 
teavet, vabastatakse ta kohustusest esitada 
lõike 1 punktis b sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
aruanne on osa majandusaasta 
aruandest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühing koostab sama majandusaasta 
kohta ulatusliku aruande, mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning mis 
sisaldab lõike 1 punktis b sätestatud teavet, 
vabastatakse ta kohustusest esitada lõike 1 
punktis b sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline aruanne on osa 
majandusaasta aruandest.

Kui äriühing koostab sama majandusaasta 
kohta eraldi aruande, mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning mis 
sisaldab lõike 1 punktis b sätestatud teavet, 
vabastatakse ta kohustusest esitada lõike 1 
punktis b sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline eraldi aruanne on

(a) osa majandusaasta aruandest või on 
nimetatud aruandes sellele osutatud või 
(b) pärast majandusaasta aruande 
avaldamist avalikult ettevõtte veebisaidil 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Muudatusettepanek 69
Sari Essayah

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

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepanek võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, sisaldab juba osaliselt kattuvaid 
aruandlusnõudeid. Edendada tuleks mitmeid õigusaktidel ja äriühingu üldjuhtimise nõuetel 
põhinevaid siseriiklikke algatusi, mille eesmärk on neid küsimusi lahendada, ning alles hiljem 
– kui seda peetakse vajalikuks – tuleks kaaluda Euroopa tasandi meetmeid. Kui seda lõiget 
välja ei jäeta, tuleks samasuguseid künniseid kasutada seoses kohustusega anda aru 
mittefinantsküsimustest.

Muudatusettepanek 70
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 71
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

äriühingu 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.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

äriühingu kõikide organite, eeskätt haldus-
, juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika kirjeldus seoses 
selliste aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, puue, 
rassiline või etniline päritolu, hariduslik ja 
ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
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poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust piirata mitmekesisust haldus-, juht- ja järelevalveorganitega. 
Mitmekesisuspoliitikat tuleb kohaldada kõikidel tasanditel.

Muudatusettepanek 73
Richard Howitt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 ning strateegia 
mitmekesisuspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 53a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei tee käesoleva direktiivi 
artiklites 1a, 11, 27, artikli 43 lõike 1 
punktides 7a ja 7b, artikli 46 lõikes 3 ning 
artiklites 47 ja 51 sätestatud vabastusi 
äriühingutele, kelle väärtpaberitega on 
lubatud kaubelda reguleeritud turul 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 14 tähenduses.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 75
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/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, sealhulgas kogu 
alltöövõtuahelast.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Philippe De Backer

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:

Ülevaade võib sisaldada ka 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 77
Thomas Mann

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 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 1 000 ning mille 
bilansimaht bilansipäeval on kas rohkem 
kui 40 miljonit eurot või puhaskäive on 
rohkem kui 80 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade mittefinantsülevaadet, milles on 
esitatud teave vähemalt inimõiguste 
austamise ning korruptsioonivastaste 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. de
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Muudatusettepanek 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 86 
miljonit eurot või aastakäive on rohkem 
kui 100 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:

Or. de

Selgitus

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlus on esitatud soovituse 2003/361/EÜ lisa 
punktis 2. Pärast seda, kui komisjon suurendas töötajate arvu kaks korda, on mõttekas 
suurendada ka aastakäivet 50 miljonit ja aastabilansimahtu 43 miljonit käsitlevaid 
kriteeriumeid kaks korda.

Muudatusettepanek 79
Evelyn Regner

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 20 
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete, võrdõiguslikkuse ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ning korruptsioonivastaste 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. de

Muudatusettepanek 80
Sari Essayah

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 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Börsil noteeritud konsolideeritavate 
äriühingute emaettevõtjate puhul, mille 
keskmine töötajate arv majandusaasta 
jooksul koos on rohkem kui 500 ning mille 
bilansimaht bilansipäeval on kas rohkem 
kui 40 miljonit eurot või puhaskäive on 
rohkem kui 80 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade mittefinantsülevaadet või viidet 
mittefinantsülevaatele, milles on esitatud 
teave äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni mõistmiseks oluliste küsimuste 
kohta, sealhulgas vähemalt 
keskkonnaküsimuste ja töötajatega seotud 
küsimuste ning vabatahtlikkuse alusel ka 
näiteks sotsiaalsete küsimuste, 
inimõiguste austamise ja 



AM\1008018ET.doc 39/46 PE522.825v01-00

ET

korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 81
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/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 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

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 nii keskkonnaküsimuste kui ka
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 83
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a – lõik 3 – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sotsiaalsel eesmärgil tehtud 
investeeringute täpne sihtkoht.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Philippe De Backer

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 86
Sari Essayah

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
esita andmeid ühe või enama küsimuse 
kohta, peab äriühing esitama selgituse, 
miks ta seda ei tee.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selgitus peab sisaldama nende 
küsimustega seotud poliitika 
mitterakendamise otsuse riskihindamist.
Äriühingute tegevuse mõju ühiskonnale 
peab hõlmama mõju, mida tekitab 
aruannet esitava äriühingu tegevus ja 
muude äriühingute tegevus, kes on seotud 



PE522.825v01-00 42/46 AM\1008018ET.doc

ET

aruannet esitava äriühinguga ärisuhete 
kaudu, nagu ühisettevõtte algatused ning 
tarne- ja alltöövõtuahelad.
Komisjon võtab kooskõlas artikliga [49, 
uus direktiiv 2013/34] 2015. aasta lõpuks 
delegeeritud õigusaktidega vastu suunised 
käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaatega seotud meetmete 
rakendamise kohta ning ajakohastab neid 
korrapäraselt. Kõnealused suunised 
tuginevad ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, ning Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) 
suunistele hargmaistele ettevõtjatele. 
Kõnealused suunised sisaldavad peamisi 
tulemusnäitajaid küsimustes, mille kohta 
tuleb pakkuda teavet. Peamised 
tulemusnäitajad, mis on töötatud välja, et 
mõõta äriühingu tegevuse mõju seoses 
keskkonnaküsimustega, peavad hõlmama 
vähemalt maakasutust, veekasutust, 
kasvuhoonegaaside heidet ja materjalide 
kasutamist. Suunised peavad sisaldama 
nii üldsätteid kui ka sektoripõhiseid 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b – sissejuhatav osa
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõiked 4 ja 5: (b) lisatakse lõiked 4, 5 ja 6:

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui emaettevõtja koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis käsitleb kogu konsolideeritud 
äriühingute kontserni ja mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning 
sisaldab lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud teavet, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
ulatuslik aruanne on konsolideeritud 
majandusaasta aruande osa.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 90
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui emaettevõtja koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis käsitleb kogu konsolideeritud 
äriühingute kontserni ja mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning 
sisaldab lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud teavet, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 

Kui emaettevõtja koostab sama 
majandusaasta kohta eraldi aruande, mis 
käsitleb kogu konsolideeritud äriühingute 
kontserni ja mis tugineb riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele 
ning sisaldab lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud teavet, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
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mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
ulatuslik aruanne on konsolideeritud 
majandusaasta aruande osa.

eraldi aruanne on

(a) konsolideeritud majandusaasta aruande 
osa või on nimetatud aruandes sellele 
osutatud või 
(b) pärast konsolideeritud aastaaruande 
avaldamist avalikult ettevõtte veebisaidil 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Muudatusettepanek 91
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Emaettevõtja, kes on ka tütarettevõtja, on 
vabastatud lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud kohustusest juhul, kui 
vabastatud äriühing ja selle 
tütarettevõtjad on konsolideeritud teise 
äriühingu finantsaruannetes ja 
majandusaasta aruandes ning kõnealune 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
on koostatud vastavalt lõike 1 kolmandale 
lõigule.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas direktiivi 2013/34/EL artikli 19 
lõikega 4 võib liikmesriik vabastada 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
kohustusest lisada tegevusaruandesse 
mittefinantsteave.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek näib tähendavat, et 26. juunil 2013 vastu võetud direktiivi 2013/34/EL 
artikli 19 lõige 4 tühistatakse, mis ei tohiks juhtuda. On tähtis, et see alles jääks. Kõnealune 
lõige osutab mitterahalistele peamistele tulemusnäitajatele, mitte mittefinantsülevaatele. Kui 
lõige 4 jäetaks välja, tooks see VKEdele kohustuse esitada mitterahalised peamised 
tulemusnäitajad. See tekitaks väikestele ja keskmise suurusega äriühingutele soovimatut 
halduskoormust. Liikmesriikidel ei oleks võimalust neid äriühinguid sellest kohustusest 
vabastada.

Muudatusettepanek 93
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – allmärkus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Kaks aastat pärast jõustumist. 15. Viis aastat pärast jõustumist.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Thomas Mann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 – allmärkus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Esimene aasta pärast ülevõtmise 
tähtpäeva.

16. Teine aasta pärast ülevõtmise 
tähtpäeva.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 – allmärkus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Teine aasta pärast ülevõtmise 
tähtpäeva.

17. Kolmas aasta pärast ülevõtmise 
tähtpäeva.

Or. de


