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Tarkistus 17
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
–

Komission teksti Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää Euroopan 
komission ehdotuksen.

Or. de

Tarkistus 18
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tarve parantaa yritysten yhteiskunta- ja 
ympäristötiedottamista alaa koskevalla 
lakiehdotuksella otettiin toistamiseen esille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ”Yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 
2011–2014”10.

(2) Tarve parantaa yritysten yhteiskunta- ja 
ympäristötiedottamista alaa koskevalla 
lakiehdotuksella otettiin toistamiseen esille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ” Yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 
2011–2014”10. Euroopan parlamentti ei 
kuitenkaan yhdy näihin näkemyksiin 
etenkään, kun on kyse pienistä ja 
keskisuurista yrityksistä. Euroopan 
parlamentti torjuu erityisesti pk-yritysten 
osalta jyrkästi vaatimukset tiedottaa 
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevista 
sitoumuksista, koska ne johtavat 
byrokratian lisääntymiseen ja 
kustannusten nousuun ja pikemminkin 
haittaavat kuin edistävät yritysten 
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia 
sitoumuksia.
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__________________ __________________
10 KOM(2011) 681 lopullinen, 25.10.2011. 10 KOM(2011) 681 lopullinen, 25.10.2011.

Or. de

Tarkistus 19
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan parlamentti selvensi 
yritysten yhteiskuntavastuusta 6 päivänä 
helmikuuta 2013 antamassaan 
päätöslauselmassa (2012/2097(INI)), että 
vapaassa yhteiskunnassa yritysten 
yhteiskuntavastuu ei voi koskaan 
velvoittaa hyväntekeväisyyteen, sillä se 
voisi vähentää ihmisten halua antaa.

Or. de

Tarkistus 20
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
tietynlainen oikeudellinen 
vähimmäisvaatimus, joka koskee niiden 
tietojen laajuutta, jotka yritysten olisi 
asetettava yleisön saataville eri puolilla 
unionia. Toimintakertomusten olisi 
annettava oikea ja kattava kuva yrityksen 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 21
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
tietynlainen oikeudellinen 
vähimmäisvaatimus, joka koskee niiden 
tietojen laajuutta, jotka yritysten olisi 
asetettava yleisön saataville eri puolilla 
unionia. Toimintakertomusten olisi 
annettava oikea ja kattava kuva yrityksen 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.

(5) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
tietynlainen oikeudellinen 
vähimmäisvaatimus, joka koskee niiden 
tietojen laajuutta, jotka yritysten olisi 
asetettava yleisön saataville eri puolilla 
unionia. Toimintakertomusten olisi 
annettava oikea ja kattava kuva yrityksen 
ja sen tytäryritysten toimintalinjoista, 
tuloksista ja riskeistä ja sosiaalisiin 
tavoitteisiin suunnattujen investointien 
täsmällisestä kohteesta.

Or. fr

Tarkistus 22
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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riskeistä.

Or. de

Tarkistus 23
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Yritykset voivat tarvittaessa sisällyttää 
toimintakertomukseensa muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevan selvityksen, 
joka sisältää ainakin ympäristöön, 
sosiaalisiin näkökohtiin ja työntekijöihin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.

Or. en

Tarkistus 24
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eri puolilla unionia julkistettavien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi 
vertailukelpoisemmiksi yrityksiä olisi 
vaadittava sisällyttämään 
toimintakertomukseensa muita kuin 

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

taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin ympäristöön, sosiaalisiin 
näkökohtiin ja työntekijöihin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä ja 
siinä olisi otettava huomioon yritysten 
arvoketju kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 25
Richard Howitt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 26
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 27
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Yrityksiä – etenkään pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä – ei pidä millään 
tavoin velvoittaa sellaisen muita kuin 
taloudellisia tietoja sisältävän selvityksen 
antamiseen, joka koskee yrityksen 
vapaaehtoista sosiaalista toimintaa. 
Tällainen velvoite johtaisi kohtuuttoman 
suuriin hallinnollisiin kustannuksiin, 
tuhoaisi työpaikkoja ja haittaisi yritysten 
yhteiskuntaa koskevia sitoumuksia niiden 
edistämisen sijaan.

Or. de
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Tarkistus 28
Richard Howitt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Työntekijöiden yhdenvertaisen 
kohtelun edistämiseksi jäsenvaltioiden 
olisi rohkaistava suuria yrityksiä 
laatimaan monimuotoisuutta tukevia 
toimintalinjoja keskipitkän ja pitkän 
aikavälin tavoitteineen.

Or. en

Tarkistus 29
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative).

(7) Antaessaan näitä tietoja vapaaehtoisesti 
yritykset voivat tukeutua kansallisiin 
kehyksiin, EU:n kehyksiin, kuten 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmä (EMAS), ja 
kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative).
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Or. de

Tarkistus 30
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative).

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative), tai 
Euroopan unionin vahvistamiin 
sosiaalisen vastuun merkin kaltaisiin 
mitattaviin ja alakohtaisiin sosiaalisiin 
kriteereihin.

Or. fr

Tarkistus 31
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Yritysten olisi annettava 
yksityiskohtaisia tietoja 
todennäköisimmistä ja jo 
konkretisoituneista vakavista 
vaikutuksista. Vaikutusten merkitystä olisi 
arvioitava niiden laajuuden ja 
vakavuuden sekä aiemmin, kyseisellä 
hetkellä tai tulevaisuudessa niiden 
vaikutuspiirissä olevien henkilöiden 
määrän perusteella siinä mielessä, 
voidaanko tilanne palauttaa vähintään 
samaan tai vastaavaan tilanteeseen kuin 
ennen haitallista vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 32
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskeva velvoite edellyttää
Euroopan unionin valtuuttamien 
luokituslaitosten perustamista levitettyjen 
tietojen todenperäisyyden tarkastamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 33
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Sijoittajien mahdollisuuden saada 
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muita kuin taloudellisia tietoja on myös 
mahdollistettava sijoitukset sosiaalisesti 
kunnostautuneisiin yrityksiin.

Or. fr

Tarkistus 34
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisen olisi mahdollistettava 
sellainen kestävän ja syrjimättömän 
investointistrategian täytäntöönpano, 
johon sisältyy yritysten sosiaalista 
vastuuta koskeva lauseke ja sijoittajille 
suunnattuja konkreettisia ohjeita sekä 
tehokas arviointimenetelmä julkisille 
viranomaisille, jotka valvovat 
investointien sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä vaikutuksia.

Or. fr

Tarkistus 35
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevaan velvoitteeseen 
sisältyy myös huolehtiminen siitä, että 
saadaan aikaan tarvittava tasapaino 
ympäristöalan tavoitteiden ja sosiaalisten 
tavoitteiden alan tulosten välillä, jotta 
julkistaminen vastaa yritysten 
yhteiskuntavastuun periaatteita eikä kata 
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pelkästään ympäristöä koskevia tietoja.

Or. fr

Tarkistus 36
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

lisävaatimusten soveltamisesta, ja 
velvollisuutta julkaista muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
toimintakertomuksessa olisi sovellettava 
vain yrityksiin, joiden työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on yli 86 miljoonaa euroa tai 
vuosiliikevaihto yli 100 miljoonaa euroa.

Or. de

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevassa 
2 artiklassa. Kun komissio on kaksinkertaistanut työntekijöiden määrän, on aiheellista 
kaksinkertaistaa myös kriteereinä käytettävät 50 miljoonan euron vuosiliikevaihto ja 
43 miljoonan euron taseen loppusumma.

Tarkistus 38
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien vaatimusten 
soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa 
keskimääräiseen työntekijämäärään, 
kokonaisvarallisuuteen ja liikevaihtoon. 
Pk-yritykset olisi vapautettava 
lisävaatimusten soveltamisesta, ja 
velvollisuutta julkaista muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
toimintakertomuksessa olisi sovellettava 
vain suuriin yrityksiin, joiden 
työntekijämäärä on keskimäärin yli 1 000
ja joiden taseen loppusumma on yli 
40 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 
80 miljoonaa euroa.

Or. de
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Tarkistus 39
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Yhteisten arvojen maksimoimiseksi, 
yritysten kestävän kehityksen 
optimoimiseksi ja yritysten julkistamien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
merkityksellisyyden, johdonmukaisuuden 
ja vertailukelpoisuuden lisäämiseksi 
komission olisi yhteistyössä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kanssa 
tarjottava 12 kuukauden kuluessa 
direktiivin hyväksymisestä yleiseen 
riskinarviointiin perustuvien periaatteiden 
mukaisesti alakohtaista ja horisontaalista 
opastusta keskeisten tulosindikaattorien 
käytöstä, resurssien arviointimenetelmistä 
sekä kansainvälisistä kehyksistä, 
erityisesti mitä tulee yritysten vastuuseen 
kunnioittaa kansainvälisen oikeuden 
suojaamia oikeuksia ja arvoja.

Or. en

Perustelu

Tällainen opastus on niin tärkeää, että lainsäätäjien on osallistuttava siihen.

Tarkistus 40
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotkin direktiivin 78/660/ETY ja 
direktiivin 83/349/ETY soveltamisalaan 
kuuluvista yrityksistä ja yritysryhmistä 
laativat jo nyt muita kuin taloudellisia 

Poistetaan.
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tietoja koskevia kertomuksia 
vapaaehtoisuuden pohjalta. Kyseisiin 
yrityksiin ei pitäisi soveltaa velvollisuutta 
liittää toimintakertomukseen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että kertomus koskee samaa 
tilikautta ja on sisällöltään vähintään 
tämän direktiivin vaatimusten mukainen 
ja että se liitetään toimintakertomukseen.

Or. en

Tarkistus 41
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 42
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 43
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 

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

Or. en

Tarkistus 44
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei ole 
tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden olisi 
esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja. Näitä 
yrityksiä kehotetaan tutustumaan EU:n 
monimuotoisuutta koskeviin 
peruskirjoihin.

Or. en

Tarkistus 45
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskeva velvoite voitaisiin 
ottaa huomioon julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen kriteerinä, kun 
julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä 
tarkistetaan tulevaisuudessa.

Or. fr

Tarkistus 46
Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 
20 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 
40 miljoonaa euroa, selostuksessa on

Yritykset voivat tarvittaessa sisällyttää 
selostukseen myös muita kuin taloudellisia 
tietoja koskevan selvityksen, joka sisältää 
tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
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myös oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää ainakin
tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 47
Evelyn Regner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 250 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 
20 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 
40 miljoonaa euroa, selostuksessa on myös 
oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää ainakin 
tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
tasapuoliseen kohteluun ja työntekijöihin 
liittyvistä seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista ottaen 
huomioon yrityksen arvoketju, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. de

Tarkistus 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 
86 miljoonaa euroa tai vuosiliikevaihto yli 
100 miljoonaa euroa, selostuksessa on 
myös oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää ainakin 
tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. de

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevassa 
2 artiklassa. Kun komissio on kaksinkertaistanut työntekijöiden määrän, on aiheellista 
kaksinkertaistaa myös kriteereinä käytettävät 50 miljoonan euron vuosiliikevaihto ja 
43 miljoonan euron taseen loppusumma.

Tarkistus 49
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 20
miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 40

Kun on kyse suurista yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 1 000 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 
40 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 
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miljoonaa euroa, selostuksessa on myös 
oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää ainakin 
tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista,
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

80 miljoonaa euroa, selostuksessa on myös 
oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää ainakin 
tietoja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. de

Tarkistus 50
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse pörssiyhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 
40 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 
80 miljoonaa euroa, selostuksessa on myös 
oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys tai viittaus taloudellisia 
tietoja koskevaan selvitykseen, joka 
sisältää yrityksen kehityksen, tuloksen tai 
aseman ymmärtämiseksi vaadittavia 
tietoja ainakin ympäristöasioista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista ja 
vapaaehtoisesti myös esimerkiksi 
sosiaalisista seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. en

Perustelu

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 51
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 52
Richard Howitt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin;

kuvaus toimintalinjoista sekä tavoitteiden 
saavuttamista koskeva 
strategiasuunnitelma, joita yhtiö noudattaa 
suhteessa näihin seikkoihin;

Or. en

Tarkistus 53
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 54
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

yhtiöiden toimintaan, tuotteisiin, 
palveluihin, henkilöstöön, 
käyttöomaisuuteen ja liikesuhteisiin
liittyvät riskit ja yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.

Or. en

Perustelu

Koska rakennuksia on romahtanut, on tärkeää, että yhtiöt velvoitetaan paljastamaan 
käyttöomaisuuteen liittyvät riskit.

Tarkistus 55
Ole Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

kuvaus yrityksen toiminnan haitallisista 
vaikutuksista näihin seikkoihin yrityksen 
koko toimitusketjun perusteella.

Or. en

Tarkistus 56
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

sosiaalisiin tavoitteisiin suunnattujen 
investointien täsmällinen kohde

Or. fr

Tarkistus 57
Ole Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

kuvaus siitä, miten yritys on noudattanut 
toimintalinjojaan näiden seikkojen osalta 
suhteissaan tavarantoimittajiin ja 
alihankkijoihin, myös tiedot yrityksen 
tavarantoimittajia ja alihankkijoita 
koskevasta toiminnasta, josta on määrätty 
sakkoa ja seuraamuksia EU:n 
lainsäädännön rikkomisen vuoksi, 
mukaan luettuina sosiaalilainsäädäntö, 
liikennelainsäädäntö ja 
ympäristölainsäädäntö niihin kuitenkaan 
rajoittumatta.

Or. en

Tarkistus 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 59
Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos yhtiö ei toimita selvitystä yhdestä tai 
useammasta näistä seikoista, sen on 
annettava selvitys siitä, miksei se tee näin.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys olisi 
sisällytettävä toimintakertomuksen selostukseen. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että muita 
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kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen olisi oltava osa toimintakertomusta. Koska 
myöhemmin perustellaan, että ”kattavan kertomuksen, joka perustuu kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin…ei välttämättä tarvitse olla osa toimintakertomusta”, myös tässä 
lyhyemmässä versiossa muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys on voitava julkistaa 
toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä.

Tarkistus 61
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

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

Antaessaan tällaisia tietoja yritys voi 
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin tai Euroopan 
unionin vahvistamiin sosiaalisen vastuun 
merkin kaltaisiin mitattaviin ja 
alakohtaisiin sosiaalisiin kriteereihin, ja 
tukeutuessaan tällaisiin kehyksiin, sen on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin se on 
tukeutunut.

Or. fr

Tarkistus 62
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

1 b) 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tämän direktiivin noudattamista 
koskevat tehokkaat oikeudelliset ja/tai 
hallinnolliset menettelyt otetaan käyttöön, 
niistä tiedotetaan ja ne ovat kaikkien 
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niiden luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden tiedossa, joilla on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
oikeutettu intressi varmistaa, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yritys, joka on tytäryritys, on vapautettava 
1 kohdan b alakohdan mukaisista 
velvollisuuksista, jos yritys ja sen 
tytäryritykset otetaan huomioon toisen 
yrityksen konsolidoiduissa 

Poistetaan.
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tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa 
ja kyseinen konsolidoitu 
toimintakertomus laaditaan direktiivin 
83/349/ETY 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 65
Evelyn Regner

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

Komission teksti Tarkistus

Maakohtainen raportointi
2 a. Suurten yritysten ja yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen on 
julkistettava tilinpäätöksen liitetiedoissa 
jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien 
maiden osalta, joissa sillä on toimipaikka, 
konsolidoinnin perusteella seuraavat 
tilikautta koskevat tiedot:
a) nimi, toiminnan luonne ja 
maantieteellinen sijainti;
b) liikevaihto;
c) palkatun henkilöstön lukumäärä 
kokopäivätyötä vastaavana;
d) myynti ja ostot;
e) voitto tai tappio ennen verokuluja;
f) verot tuloksesta;
g) saatu valtiontuki.

Or. en

Tarkistus 66
Jean Lambert
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Euroopan komission on yhteistyössä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kanssa tarjottava 12 kuukauden kuluessa 
direktiivin hyväksymisestä yleiseen 
riskinarviointiin perustuvien periaatteiden 
mukaisesti alakohtaista opastusta sekä 
menetelmiä ja kansainvälisten 
standardien ja muiden kuin taloudellisten 
tulosindikaattorien käyttöä koskevaa 
opastusta 46 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla yritysten tukemiseksi 
raportoinnissa.

Or. en

Perustelu

Tällainen opastus on niin tärkeää, että lainsäätäjien on osallistuttava siihen.

Tarkistus 67
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos yritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän kattavan kertomuksen, joka 
perustuu kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin ja kattaa 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot, 
se on vapautettava velvollisuudesta laatia 
1 kohdan b alakohdan mukainen muita 
kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys 

Poistetaan.
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edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
toimintakertomusta.

Or. en

Tarkistus 68
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos yritys laatii samaan tilikauteen liittyvän 
kattavan kertomuksen, joka perustuu 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja kattaa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot, se on vapautettava 
velvollisuudesta laatia 1 kohdan 
b alakohdan mukainen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
toimintakertomusta.

Jos yritys laatii samaan tilikauteen liittyvän 
erillisen kertomuksen, joka perustuu 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja kattaa 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot, se on vapautettava 
velvollisuudesta laatia 1 kohdan 
b alakohdan mukainen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että tällainen erillinen
kertomus
a) on osa toimintakertomusta tai siihen 
viitataan toimintakertomuksessa' tai
b) on vapaasti saatavilla yrityksen 
verkkosivuilta toimintakertomuksen 
julkistamisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 69
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotukseen direktiiviksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta sisältyy jo osittain 
päällekkäisiä raportointivaatimuksia. Olisi edistettävä lukuisia lainsäädäntöön ja yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskeviin säännöstöihin perustuvia kansallisia aloitteita, 
joilla pyritään kehittämään näitä seikkoja. Euroopan tason toimenpiteitä on harkittava 
tarvittaessa vasta myöhemmin. Jos tätä kohtaa ei poisteta, vastaavia kynnyksiä on 
sovellettava velvoitteeseen raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista.

Tarkistus 70
Thomas Mann

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

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 71
Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

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

kuvaus yrityksen monimuotoisuutta 
tukevista toimintalinjoista sellaisten 
seikkojen osalta kuin ikä, sukupuoli, 
maantieteellinen jakauma, koulutus- ja 
ammattitausta, monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla.

Or. en
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Tarkistus 72
Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteita rajata monimuotoisuutta tukevien toimintalinjojen kuvausta vain hallinto-, 
johto- ja valvontaelimiin. Monimuotoisuutta tukevia toimintalinjoja on sovellettava kaikilla 
tasoilla.

Tarkistus 73
Richard Howitt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 74
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa myöntää tämän 
direktiivin 1 a, 11 ja 27 artiklassa, 43 
artiklan 1 kohdan 7 a ja 7 b alakohdassa, 
46 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklassa ja 51 
artiklassa 7 a ja 7 b alakohdassa sekä 46, 
47 ja 51 artiklassa säädettyjä vapautuksia 
sellaisten yhtiöiden osalta, joiden 
arvopapereita otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 
kohdan 14 alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 75
Philippe Boulland
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Konsolidoidussa toimintakertomuksessa on 
oltava oikean kuvan antava selostus 
konsolidointiin kuuluvien yritysten 
liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta 
sekä niiden tilasta, mukaan lukien kuvaus 
niiden merkittävimmistä tulevista riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä.

Konsolidoidussa toimintakertomuksessa on 
oltava oikean kuvan antava selostus 
konsolidointiin kuuluvien yritysten 
liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta 
sekä niiden tilasta, mukaan lukien kuvaus 
niiden merkittävimmistä tulevista riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä koko 
alihankintaketjussa.

Or. fr

Tarkistus 76
Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Selostus voi sisältää myös muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevan selvityksen, 
joka sisältää ainakin tietoja 
ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:
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Or. en

Tarkistus 77
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 1 000 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 40 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 80 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin tietoja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. de

Tarkistus 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 20 miljoonaa euroa 

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 86 miljoonaa euroa 
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tai nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin tietoja ympäristöasioista, 
sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä 
seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista, mukaan 
lukien seuraavat:

tai vuosiliikevaihto yli 100 miljoonaa 
euroa, selostuksessa on myös oltava muita 
kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys, 
joka sisältää ainakin tietoja 
ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. de

Perustelu

Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevassa 
2 artiklassa. Kun komissio on kaksinkertaistanut työntekijöiden määrän, on aiheellista 
kaksinkertaistaa myös kriteereinä käytettävät 50 miljoonan euron vuosiliikevaihto ja 
43 miljoonan euron taseen loppusumma.

Tarkistus 79
Evelyn Regner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 250 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 20 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin tietoja ympäristöasioista, 
sosiaalisista ja tasapuoliseen kohteluun ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:
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Tarkistus 80
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
pörssiyhtiöiden emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 40 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 80 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys tai 
viittaus muita kuin taloudellisia tietoja 
koskevaan selvitykseen, joka sisältää 
yrityksen kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämiseksi vaadittavia tietoja 
ainakin ympäristöasioista ja työntekijöihin 
liittyvistä seikoista ja vapaaehtoisesti myös 
esimerkiksi sosiaalisista seikoista,
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 81
Philippe Boulland

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 82
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta – iii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

sosiaalisiin tavoitteisiin suunnattujen 
investointien täsmällinen kohde

Or. fr

Tarkistus 84
Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 86
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos konsolidointiin kuuluvat yritykset eivät 
kokonaisuutena tarkasteltuina raportoi 
yhdestä tai useammasta näistä seikoista, 
yrityksen on annettava selvitys siitä, miksei 
se tee näin.

Or. en

Tarkistus 87
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
36 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Selvityksen on sisällettävä riskinarviointi 
päätöksestä olla noudattamatta näihin 
seikkoihin liittyviä toimintalinjoja.
Yhtiöiden toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksiin on sisällytettävä 
raportoivan yhtiön toimintojen 
aiheuttamat vaikutukset sekä 
raportoivaan yhtiöön liikesuhteiden kuten 
yhteisyrityshankkeiden tai toimitus- tai 
alihankintaketjujen kautta kytkeytyvien 
muiden yhtiöiden toimintojen vaikutukset.
Komissio antaa ohjeet tämän direktiivin 
muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen liittyvien toimien 
soveltamisesta delegoiduilla säädöksillä 
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[uuden direktiivin 2013/34 49] artiklan 
mukaisesti vuoden 2015 loppuun 
mennessä ja päivittää niitä säännöllisesti. 
Näiden ohjeiden on perustuttava 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskeviin YK:n ohjaaviin periaatteisiin, 
joilla pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, ja 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamiin toimintaohjeisiin. 
Näihin ohjeisiin on sisällytettävä niitä 
seikkoja, joista tietoja on toimitettava, 
koskevat keskeiset tulosindikaattorit. 
Keskeisten tulosindikaattorien, jotka on 
kehitetty mittaamaan yrityksen toiminnan 
vaikutuksia ympäristöasioiden osalta, on 
katettava ainakin maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt ja 
materiaalien käyttö. Ohjeisiin on 
sisällyttävä yleisiä ja alakohtaisia 
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 88
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 4 ja 5 kohta seuraavasti: b) Lisätään 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 89
Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos emoyritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän kattavan kertomuksen, jossa 
viitataan konsolidointiin kuuluvien 
yritysten koko ryhmään, joka perustuu 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja kattaa 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetut 
tiedot, kyseinen emoyritys on vapautettava 
velvollisuudesta laatia 1 kohdan 
kolmannen alakohdan mukainen muita 
kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
konsolidoitua toimintakertomusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

Jos emoyritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän kattavan kertomuksen, jossa 
viitataan konsolidointiin kuuluvien 
yritysten koko ryhmään, joka perustuu 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja kattaa 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, kyseinen 
emoyritys on vapautettava velvollisuudesta 
laatia 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukainen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen 
kertomus on osa konsolidoitua 
toimintakertomusta.

Jos emoyritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän erillisen kertomuksen, jossa 
viitataan konsolidointiin kuuluvien 
yritysten koko ryhmään, joka perustuu 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja kattaa 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, kyseinen 
emoyritys on vapautettava velvollisuudesta 
laatia 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukainen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen 
erillinen kertomus
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a) on osa konsolidoitua toimintakertomusta 
tai siihen viitataan konsolidoidussa 
toimintakertomuksessa' tai
b) on vapaasti saatavilla yrityksen 
verkkosivuilta konsolidoidun 
toimintakertomuksen julkistamisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 91
Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

Emoyritys, joka on myös tytäryritys, on 
vapautettava 1 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisista velvollisuuksista, 
jos vapautuksen saanut yritys ja sen 
tytäryritykset otetaan huomioon toisen 
yrityksen konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa 
ja konsolidoitu toimintakertomus 
laaditaan 1 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 92
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 2013/34/EU 19 artiklan 
4 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
vapauttaa pienet ja keskisuuret yritykset 
velvollisuudesta sisällyttää muita kuin 
taloudellisia tietoja 
toimintakertomukseen.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksesta saa käsityksen, että 26. kesäkuuta 2013 annetun direktiivin 
2013/34/EU 19 artiklan 4 kohta kumottaisiin, mitä ei saa tapahtua. Sen säilyttäminen on 
tärkeää. Kohdassa viitataan muita kuin taloudellisia tietoja koskeviin keskeisiin 
tulosindikaattoreihin, eikä muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen. Jos 4 kohta 
poistetaan, siitä seuraisi pk-yrityksille velvoite julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja 
koskevia keskeisiä tulosindikaattoreita. Tästä seuraisi tahatonta hallinnollista taakkaa 
pienille ja keskisuurille yrityksille. Jäsenvaltioille ei jäisi mahdollisuutta vapauttaa näitä 
yrityksiä tästä velvoitteesta.

Tarkistus 93
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – alaviite 15

Komission teksti Tarkistus

15. Kaksi vuotta voimaantulon jälkeen. 15. Viisi vuotta voimaantulon jälkeen.

Or. de

Tarkistus 94
Thomas Mann
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – alaviite 16

Komission teksti Tarkistus

16. Ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun 
määräaika direktiivin sisällyttämiseksi 
kansalliseen lainsäädäntöön on päättynyt.

16. Toinen vuosi sen jälkeen, kun 
määräaika direktiivin sisällyttämiseksi 
kansalliseen lainsäädäntöön on päättynyt.

Or. de

Tarkistus 95
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – alaviite 17

Komission teksti Tarkistus

17. Toinen vuosi sen jälkeen, kun 
määräaika direktiivin sisällyttämiseksi 
kansalliseen lainsäädäntöön on päättynyt.

17. Kolmas vuosi sen jälkeen, kun 
määräaika direktiivin sisällyttämiseksi 
kansalliseen lainsäädäntöön on päättynyt.

Or. de


