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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mittefinantsülevaates ei tuleks lihtsalt käsitleda äriühingute otseseid tehinguid, vaid nende 
mõju kogu väärtusahela ulatuses.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
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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).

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, globaalne aruandlusalgatus (GRI), 
CO2 andmete avalikustamise projekt 
(CDP – Carbon Disclosure Project) ja 
CO2 andmete avalikustamise 
standardinõukogu (Carbon Disclosure 
Standards Board – CDSB). Käesoleva 
sätte kohaldamine ei mõjuta nõudeid, mis 
on kehtestatud käesolevas direktiivis või 
muudes Euroopa Liidu õigusaktides või 
suunistes, milles käsitletakse äriühingute 
mittefinantsteabe avalikustamise 
konkreetsemaid eeskirju. 

Or. en

Selgitus

On aeg lõpetada segadus seoses liiga paljude aruandlusraamistikega, mis tekitab killustatust 
ja andmete võrreldamatust. Rahvusvahelistest raamistikest soovitatakse hargmaiste 
ettevõtjate vastutustundliku tegevuse rahvusvaheliselt tunnustatud miinimumnõudeid. Kõigil 
OECD riikidel on juba seadusjärgne kohustus tagada, et hargmaised ettevõtjad järgivad neid,
mistõttu ei tohiks see tuua lisakoormust.

Muudatusettepanek 3

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 
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mõju kohta. Mõju raskusastet tuleks 
hinnata selle ulatuse ja tõsiduse, juba 
mõjutatud või edaspidi mõjutatavate 
isikute arvu järgi nii, et igasugune 
negatiivse mõju taastamine on vähemalt 
samal või võrdväärsel tasemel kahjulikule 
mõjule eelnenud olukorraga.

Or. en

Selgitus

Äriettevõtete halduskoormuse vältimiseks soovitatakse ÜRO juhtpõhimõtetes kasutada 
äriühingutes mõjuhinnangut, et teha kindlaks tegelikud või potentsiaalselt kõige raskemad 
mõjud, ning direktiivis on soovitatav kasutada sama lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kahjuliku mõjuga riskid võivad 
tuleneda äriühingute endi algatustest või 
olla seotud nende tehingute, toodete või 
teenustega, mis tulenevad ärisuhetest 
tarneklientide, alltöövõtjate või muude 
äripartneritega. Seepärast tuleb seda 
kajastada äriühingute antavas teabes 
nende poliitika, riskide ja tulemuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

Kahtlemata on tarneahel oluline risk äriühingutele, nende tegevus piirkonna elanikele ja 
tarbijatele. Suurem osa ressurssidest, nagu maa, vesi, materjalid ja süsinik, kasutatakse ära 
pigem tarneahelas kui äriettevõttes endas. Seda probleemi on juba teatavatel juhtudel 
ühenduse õigustikus arvesse võetud ja seda tuleb järjepidevalt teha ka käesolevas 
ettepanekus.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Ühise väärtuse suurendamiseks, 
äriühingute säästva arengu 
optimeerimiseks ning nende esitatava 
mittefinantsteabe asjakohasuse, sidususe 
ja võrreldavuse parandamiseks annab 
komisjon 12 kuu jooksul käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisest valdkondlikud 
juhised ja horisontaalsed juhised 
asjakohaste peamiste tulemusnäitajate 
kasutamise, ressursside mõõtmismeetodite 
ning rahvusvahelise raamistiku kohta, 
eeskätt äriühingute vastutuse osas järgida 
rahvusvahelise õiguse normidega kaitstud 
õigusi ja väärtusi.

Or. en

Selgitus

See vähendab ettevõtete halduskoormust ja suurendab direktiivi tulemuslikkust, sest annab 
äriühingutele rohkem kindlustunnet olemata samas õigusaktist tulenev otsene kohustus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Liikmesriigid tagavad 
nõuetekohaste ja tõhusate vahendite 
olemasolu, et tagada mittefinantsteabe 
täielik, täpne ja usaldusväärne 
avalikustamine äriühingute poolt 
vastavalt käesoleva direktiivi sätetele. 
Tõhusama kaitse tagamiseks peaks 
füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kellel on 
õiguspärane huvi tagada käesoleva 
direktiivi sätete täitmine, olema õigus olla 
kaasatud kõigisse algatatavatesse 
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menetlustesse.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kõikide eesmärkide saavutamist ohustab võimalus, et äriühingud ei täida nõudeid. 
Selle vastu võitlemiseks on vaja mehhanismi, mille abil õiguspärast huvi omavatel isikutel on 
võimalus sundida neid nõudeid täitma. Sellise mehhanismi täpsete üksikasjadega on võimalik 
kõige asjakohasemalt tegelda liikmesriigi tasandil. Selle kohta võib leida kasutatavaid näiteid 
ELi tarbijakaitse ja diskrimineerimisvastasest õigusest.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusaasta aruanne sisaldab 
erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevuse 
ja positsiooni arengust ja tulemustest koos 
kirjeldusega äriühingu ees seisvatest 
peamistest riskidest ja ebakindlatest 
asjaoludest.

Majandusaasta aruanne sisaldab 
erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevuse 
ja positsiooni arengust ja tulemustest koos 
kirjeldusega äriühingu ees seisvatest 
peamistest riskidest ja ebakindlatest 
asjaoludest, tehes seda nõuetekohase 
hoolsusega.

Or. en

Selgitus

Nõuetekohase hoolsuse põhimõte on kesksel kohal sellistes olulistes rahvusvahelistes 
raamistikes nagu OECD suunised hargmaistele ettevõtjatele ning ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted. Nendes käsitletakse seda, kuidas äriühingud teevad proaktiivselt 
kindlaks riskid ja mõjud, mida nad kujutavad ühiskonnale, ning ennetavad ja leevendavad 
neid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b
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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 vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, võttes 
arvesse äriühingu kogu väärtusahelat, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Pärast hobuselihaskandaali ja tehase kokkuvarisemist Bangladeshis on selge, et tarneahel on 
äriühingutele, elanikele ja tarbijatele oluline risk. Seda küsimust on juba ühenduse õigustikus 
konkreetsetel üksikjuhtudel arvesse võetud ning Euroopa Parlament tunnustas väärtusahela 
olulist osa oma resolutsioonis 2010/2205(INI). Sõna „sisaldab“ kasutamine tähendab 
kavatsust saada ühtlustatud ja integreeritud ülevaade, mitte mitut eraldi ülevaadet. 

Muudatusettepanek 9

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 kirjeldus, sealhulgas 
keskpikad ja pikaajalised eesmärgid, mida 
äriühing järgib seoses nende küsimustega;

Or. en

Selgitus

Äriühingud peavad avaldama nendes valdkondades püstitatud eesmärgid, et sidusrühmad 
saaksid hinnata esitatud tulemusi.
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Muudatusettepanek 10

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.

äriühingu tehingute, toodete, teenuste ja 
ärisuhetega seotud riskid ja see, kuidas 
äriühing neid riske juhib;

Or. en

Selgitus

Nagu on tõdetud peamistes rahvusvahelistes raamistikes, nagu OECD suunised hargmaistele 
ettevõtjatele ning ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted, võivad kahjuliku mõjuga riskid 
ilmneda seoses äriühingute otsese tegevusega või need võivad olla seotud äriühingu 
tehingute, toodete või teenustega seoses ärisuhetega. Seepärast tuleb arvesse võtta riske kogu 
äriühingu väärtusahela ulatuses.

Muudatusettepanek 11

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

ressursside kasutuse, sealhulgas vähemalt 
maakasutuse, veekasutuse, 
kasvuhoonegaaside heite ja maavarade 
kasutuse analüüs

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni 2011. aasta ressursitõhususe tegevuskavas soovitatakse kasutada neid 
nelja peamist ressursinäitajat lisaks kodumaisele materjalitarbimisele kui peamisele 
näitajale. Euroopa Parlament toetas ülekaalukalt nende vastuvõtmist ning komisjon esitas 
nende kohta ettepaneku ressursikasutuse mõõtmist käsitlenud konsultatsioonidel. Euroopa 
ressursitõhususe platvorm nõudis nimetatud näitajate kasutamist ja tegi selle selgelt teatavaks 
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kõikidele majandustegevuses osalejatele. Ettepanekuga antakse selleks vajalik raamistik.

Muudatusettepanek 12

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 ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud1.

__________________
1Näiteks ÜRO Global Compact, ÜRO 
ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted, 
millega rakendatakse ÜRO raamistikku 
„Kaitsta, austada ja heastada”, OECD 
suunised hargmaistele ettevõtjatele, ISO 
26000, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni kolmepoolne 
deklaratsioon rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Reformi eesmärk on tagada suurem läbipaistvus ja parem arusaam äriühingu mitterahalistest 
tulemustest ja mõjust ning seda tuleks samuti arvesse võtta peamiste tulemusnäitajate 
kasutamise kriteeriumide puhul.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et abistada äriühinguid aruannete 
koostamisel esitab Euroopa Komisjon 12 
kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist artikli 46 lõikes 1 osutatud 
valdkondlikud juhised ja juhised 
meetodite ja rahvusvaheliste standardite 
ning mitterahaliste tulemusnäitajate 
kohta.

Or. en

Selgitus

See aitab parandada äriühingute esitatava mitterahalise teabe asjakohasust, järjepidevust ja 
võrreldavust ning optimeerida äriühingute säästvat arengut ja sidusrühmade võimet nõuda 
äriühingutelt aruandmist.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kõikide eesmärkide saavutamise seab ohtu võimalus, et äriühingud ei täida 
nõudeid. Selle vastu võitlemiseks on vaja mehhanismi, mille abil õiguspärast huvi omavatel 
isikutel on võimalus sundida nõudeid täitma. Sellise mehhanismi täpsete üksikasjadega on 
võimalik kõige asjakohasemalt tegelda liikmesriigi tasandil. Selle kohta võib leida häid 
näiteid ELi tarbija- ja diskrimineerimisvastasest õigusest.

Muudatusettepanek 16

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, 
puue, rassiline või etniline päritolu, 
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.
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Siin tuleks arvesse võtta nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust 
Puue on samuti üks diskrimineerimise põhjusi ning seda on käsitletud diskrimineerimist 
keelavates ELi õigusaktides ja ka ELi toimimise lepingu artiklis 10.


