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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Muita kuin taloudellisia tietoja koskevissa lausunnoissa olisi käsiteltävä yritysten oman 
toiminnan ohella myös näiden toimintojen vaikutusta koko arvoketjussa.

Tarkistus 2

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 

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kehyksiin, EU:n kehyksiin, kuten 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmä (EMAS), ja 
kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
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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).

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, GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative) sekä 
hiilipitoisuuden ilmoittamista koskeva 
Carbon Disclosure Project -hanke ja 
Carbon Disclosure Standards Board -
lautakunnan ohjeet. Tätä säännöstä 
sovelletaan rajoittamatta tämän 
direktiivin vaatimusten tai sellaisen muun 
unionin lainsäädännön tai ohjeiden 
soveltamista, jotka sisältävät 
yksityiskohtaisempia sääntöjä yritysten 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta. 

Or. en

Perustelu

On syytä pyrkiä eroon monista ilmoitusjärjestelmistä, jotka johtavat hajanaisuuteen ja siihen, 
että tiedot eivät ole vertailukelpoisia. Tässä suositellut kansainväliset järjestelmät koskevat 
kansainvälisesti tunnustettuja vastuullisesti toimivia monikansallisia yhtiöitä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Kaikilla OECD-mailla on jo nyt oikeudellinen velvollisuus huolehtia 
siitä, että niiden monikansalliset yritykset noudattavat niitä, joten lisärasitusta ei koidu. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Yritysten olisi annettava 
yksityiskohtaisia tietoja 
todennäköisimmistä ja jo 
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konkretisoituneista vaikutuksista. 
Vaikutusten merkitystä olisi arvioitava 
niiden laajuuden ja vakavuuden sekä 
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

Perustelu

Vältetään yritysten hallinnollista rasitusta. YK:n ohjaavissa periaatteissa suositellaan 
tosiasiallisesti tai mahdollisesti vakavimpien vaikutusten arviointia, ja direktiivissä olisi 
suositeltavaa soveltaa samaa lähestymistapaa. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Haitallisten vaikutusten riskit voivat 
johtua yritysten omista aloitteista tai 
kytkeytyä muutoin yritysten toimintoihin, 
tuotteisiin tai palveluihin yritysten 
suhteiden välityksellä, mukaan luettuina 
niille palveluksia suorittavat toimittajat, 
aliurakoitsijat tai muut liikekumppanit. 
Tämä on syytä ottaa huomioon kaikessa 
yritysten toimintapolitiikkaa, riskejä ja 
tuloksia koskevassa tiedottamisessa. 

Or. en

Perustelu

Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö toimitusketjut muodosta merkittävää riskiä yrityksille, 
yhteisöille, joissa ne toimivat, ja asiakkaille. Merkittävä osuus maan, veden ja hiilen 
kaltaisten luonnonvarojen käytöstä tapahtuu pikemminkin toimitusketjussa kuin itse 
yrityksessä. Tämä seikka on jo otettu huomioon yhteisön säännöstössä tilapäisenä ratkaisuna, 
jota olisi johdonmukaisuuden vuoksi edistettävä myös tässä ehdotuksessa.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tuottaakseen mahdollisimman 
paljon yhteistä arvoa, optimoidakseen 
yritysten toiminnan kestävyyttä ja 
parantaakseen yritysten antamien muiden 
kuin taloudellisten tietojen relevanttiutta, 
johdonmukaisuutta ja vertailtavuutta 
komissio antaa 12 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin hyväksymisestä 
alakohtaista ohjausta ja monialaista 
ohjausta asianmukaisten tärkeimpien 
suorituskykyä mittaavien indikaattoreiden 
käytöstä, resurssien mittaamista 
koskevista menetelmistä ja 
kansainvälisistä järjestelmistä ja 
erityisesti yritysten vastuusta kunnioittaa 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti 
suojeltuja oikeuksia ja arvoja.

Or. en

Perustelu

Tämä keventää yritysten hallinnollista rasitusta ja optimoi direktiivin tuloksellisuuden, kun 
yritysten varmuus lisääntyy ilman, että kyse on välittömästä lainsäädännössä asetetusta 
vaatimuksesta.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että on riittävät ja tehokkaat keinot sen 
varmistamiseksi, että yritykset julkistavat 
kattavasti, täsmällisesti ja uskottavasti 
muut kuin taloudelliset tiedot tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti. 
Luonnollisten henkilöiden ja 
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oikeushenkilöiden, joilla on perusteltu syy 
varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan, olisi suojelun 
tason parantamiseksi voitava osallistua 
kaikkiin käynnistettäviin menettelyihin. 

Or. en

Perustelu

Yritykset vesittävät kaikki ehdotuksessa mainitut tavoitteet viitatessaan ehdotukselle kintaalla. 
Tämän torjumiseksi tarvitaan mekanismi, jonka avulla kaikki laillisin perustein toimivat tahot 
voivat varmistaa ehdotuksen noudattamisen. Mekanismin tarkoista yksityiskohdista voidaan 
päättää parhaiten jäsenvaltioiden tasolla. Hyödyllisiä esimerkkejä tarjotaan unionin 
kuluttajalainsäädännössä ja syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

Toimintakertomuksessa on oltava oikean 
kuvan antava selostus yhtiön
liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta 
sekä yhtiön tilasta, mukaan lukien kuvaus 
sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä.

Toimintakertomuksessa on oltava oikean 
kuvan antava ja huolellisuuden osoittava 
selostus yrityksen liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä yrityksen
tilasta, mukaan lukien kuvaus sen 
merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä.

Or. en

Perustelu

Huolellisuus on hallitseva tekijä tärkeimmissä kansainvälisissä järjestelmissä, kuten 
monikansallisia yrityksiä koskevissa OECD:n toimintaohjeissa sekä yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa. Tähän kuuluu se, että yritykset 
pyrkivät ennakoimaan, estämään ja lievittämään riskejä ja niistä yhteiskunnalle koituvia 
vaikutuksia.
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Tarkistus 8

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 yrityksistä, 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 
otettava huomioon yritysten koko 
arvoketju ja siinä 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. en

Perustelu

Hevosenlihaskandaali ja bangladeshilaisen tehtaan sortuminen osoittavat, että 
huolintaketjusta voi koitua merkittävä riski yrityksille, yhteisöille ja asiakkaille. Tämä seikka 
on jo otettu huomioon yhteisön säännöstössä tilapäisenä ratkaisuna, ja Euroopan parlamentti 
on tunnustanut huolintaketjun merkityksen päätöslauselmassaan 2010(2205(INI). 
(Perustelujen viimeinen virke ei koske suomenkielistä versiota.)

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin;

kuvaus keskipitkän ja pitkän aikavälin 
toimintalinjoista, joita yritys noudattaa 
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suhteessa näihin seikkoihin;

Or. en

Perustelu

Yritysten on ilmoitettava itselleen asettamat tavoitteensa, jotta sidosryhmät kykenevät 
arvioimaan saavutettuja tuloksia.

Tarkistus 10

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.

yritysten toimintaan, tuotteisiin, 
palveluihin ja liikesuhteisiin liittyvät 
riskit, ja yrityksen noudattama 
riskienhallintakäytäntö.

Or. en

Perustelu

Haitalliset vaikutukset saattavat ilmetä yritysten omassa toiminnassa tai kytkeytyä 
liikesuhteen välityksellä yrityksen toimenkuvaan, tuotteisiin tai palveluihin, kuten 
tärkeimmissä kansainvälisissä järjestelmissä, kuten OECD:n monikansallisille yrityksille 
antamissa toimintaohjeissa tai yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa 
periaatteissa todetaan. Siksi on otettava huomioon kaikki yrityksen arvoketjussa ilmenevät 
riskit.

Tarkistus 11

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

arviointi resurssien käytöstä, mukaan 
luettuina vähintään maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt ja 
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mineraalien käyttö.

Or. en

Perustelu

Komission vuonna 2011 esittämässä resurssitehokkuutta koskevassa etenemissuunnitelmassa 
ehdotetaan, että omaa materiaalinkulutusta koskevaa indikaattoria täydennetään näillä 
neljällä resurssi-indikaattorilla. Parlamentissa kannatettiin asiaa selvällä enemmistöllä, ja 
komissio ehdotti niitä resurssien käytön mittaamista koskevan kuulemisen yhteydessä.
Resurssitehokkuutta käsittelevä eurooppalainen foorumi edellytti näiden indikaattoreiden 
käyttämistä antaakseen selkeän signaalin kaikille talouden toimijoille. Tämä ehdotus tarjoaa 
soveltavat puitteet niiden käyttöön ottamiselle.

Tarkistus 12

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 yhtiö 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, ja tukeutuessaan 
tällaisiin kehyksiin, sen on täsmennettävä, 
mihin kehyksiin se on tukeutunut1.
__________________
1 Esimerkiksi YK:n Global Compact 
-aloite, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevat YK:n ohjaavat periaatteet, joilla 
pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, OECD:n 
monikansallisille yrityksille antamat 
toimintaohjeet, ISO-standardi 26000, 
ILO:n kolmikantainen periaatejulistus 
monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta sekä GRI-ohjeisto 
(Global Reporting Initiative).

Or. en
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Uudistuksella pyritään avoimuuden parantamiseen ja yrityksen muiden kuin taloudellisten 
tietojen ja vaikutusten parempaan hahmottamiseen. Tämä olisi otettava huomioon myös 
avainindikaattoreita sovellettaessa.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 12 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin hyväksymisestä 
alakohtaista ohjausta ja ohjausta 
46 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
kansainvälisiä normeja ja muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevista 
indikaattoreista avustaakseen yrityksiä 
kyseisten tietojen ilmoittamisessa.

Or. en
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Perustelu

Näin parannetaan yritysten antamien muiden kuin taloudellisten tietojen relevanttiutta, 
johdonmukaisuutta ja vertailtavuutta. Näin optimoidaan yritysten toiminnan kestävyys ja 
huolehditaan siitä, että sidosryhmät voivat saattaa yritykset edesvastuuseen.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat ja riittävät mekanismit otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot kokonaisuudessaan, 
paikkansapitävästi ja uskottavasti ja 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
ja että asiaa valvotaan.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin noudattamista koskevat 
tehokkaat oikeudelliset ja/tai 
hallinnolliset menettelyt ovat kaikkien 
niiden luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden tiedossa, joilla on 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
oikeutettu intressi varmistaa, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Yritykset vesittävät kaikki ehdotuksessa mainitut tavoitteet viitatessaan ehdotukselle kintaalla. 
Tämän torjumiseksi tarvitaan mekanismi, jonka avulla kaikki laillisin perustein toimivat tahot 
voivat varmistaa ehdotuksen noudattamisen. Mekanismin tarkoista yksityiskohdista voidaan 
päättää parhaiten jäsenvaltioiden tasolla. Hyödyllisiä esimerkkejä tarjotaan unionin 
kuluttajalainsäädännössä ja syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä.
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Tarkistus 16

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 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

Tämän olisi vastattava rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annettua neuvoston direktiiviä 
2000/43/EY. Vammaisuus on myös yksi syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä ja Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklassa mainituista syrjintää aiheuttavista tekijöistä. 


