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AM_Com_LegOpinion
Muudatusettepanek 22
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 23
Mojca Kleva Kekuš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Suurema läbipaistvuse huvides ning 
Euroopa äriühingutele ja investoritele 
võrdsete tingimuste tagamiseks peaks 
komisjon võtma kõigi sektorite piiriüleste 
äriühingute puhul kasutusele riigipõhise 
aruandluse ja nõudma sellise teabe 
avaldamist nagu äriühingu tegevuse 
iseloom ja selle mõju ühiskonnale, selle 
geograafiline asukoht, käive, täiskohaga 
töötavate töötajate arv ja sooline 
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mitmekesisus ning eelkõige sooline 
mitmekesisus tippjuhtkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Mitmekesisuse edendamiseks tuleks 
äriühinguid ja ettevõtteid ergutada 
suurendama naiste esindatust ettevõtete 
juhtorganites ja juhtkonnas, sest see võiks 
tõhustada otsuste tegemist, mis on 
ettevõtluse ja majanduse jaoks 
hädavajalik; 
äriühinguid ja ettevõtteid tuleks ergutada 
looma ettevõtete juhtorganites ja 
juhtkonnas töötamise eeldustega naiste 
jaoks tugisüsteeme, mis aitaksid 
edendada, toetada ja arendada nende 
võimekust kõikidel tasanditel kogu tööelu 
jooksul;
seetõttu oleks oluline teha ühiselt 
konstruktiivseid jõupingutusi kõikide 
sidusrühmadega, nagu tööle värbajad, 
töörühmad ja vabaühendused, et võtta 
kasutusele naiste ettevõtlusoskused 
ettevõtete algatatava vabatahtliku 
muutuse käigus, mis hõlmab parimate 
tavade jagamist ELis, selle piirkondade 
vahel ja EList väljaspool;
ettevõtteid tuleks ergutada aitama 
suurendada oma naistöötajate teadlikkust 
organisatsiooni juhtkonda pääsemise 
võimalustest ning pakkuma neile selleks 
nõustamist ja abi kontaktide loomisel, et 
kasutada ära ettevõtluse asjatundjate 
teadmisi ja kogemusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende äriühingute suhtes, kelle 
keskmine töötajate arv on üle 500 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende äriühingute suhtes, kelle 
keskmine töötajate arv on üle 250 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite liikmete pädevuse ja 
seisukohtade mitmekesisus lihtsustab hea 
arusaama omandamist äriühingu 
organisatsioonilisest korraldusest ja 
tegevusest. See võimaldab nende organite 
liikmetel teha konstruktiivset kriitikat 
juhtkonna otsuste kohta ning olla avatum 
uudsetele ideedele, vähendades liikmete 
sarnaste seisukohtade ja rühmamõtlemise 

(15) Äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite liikmete pädevuse ja 
seisukohtade mitmekesisus, kaasa arvatud 
sooline mitmekesisus, lihtsustab hea 
arusaama omandamist äriühingu 
organisatsioonilisest korraldusest ja 
tegevusest. Kinnitust on leidnud asjaolu, 
et sooline mitmekesisus, eriti kõige 
kõrgematel ametikohtadel, aitab edendada 
äriühingu üldjuhtimist, otsuste tegemise 
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tekkimist. Seega aitab see kaasa 
tulemuslikule järelevalvele juhtkonna üle 
ja äriühingu edukale üldjuhtimisele.
Seepärast oleks oluline suurendada 
äriühingutes kehtestatud 
mitmekesisuspoliitika läbipaistvust.
Sellega teavitataks turgu äriühingu 
üldjuhtimise tavadest ning seega 
avaldataks kaudselt survet äriühingutele, et 
neil oleks mitmekesisemad juhtorganid.

kvaliteeti ja äriühingu tulemuslikkust.
Mitmekesisus äriühingu juhtorganites on 
kasulik ka selle poolest, et juhtorgani 
koosseis kajastab peamiste sidusrühmade 
(nagu töötajad, kliendid ja investorid) 
demograafilisi näitajaid. Ühtlasi 
võimaldab see nende organite liikmetel 
teha konstruktiivset kriitikat juhtkonna 
otsuste kohta ning olla avatum uudsetele 
ideedele, vähendades liikmete sarnaste 
seisukohtade ja rühmamõtlemise tekkimist.
Seega aitab see kaasa tulemuslikule 
järelevalvele juhtkonna üle ja äriühingu 
edukale üldjuhtimisele. Seepärast oleks 
oluline suurendada äriühingutes 
kehtestatud mitmekesisuspoliitika, eriti 
soolise mitmekesisuse läbipaistvust ja 
kujundada selles küsimuses välja ühtne 
lähenemisviis. Sellega teavitataks turgu 
äriühingu üldjuhtimise tavadest ning seega 
avaldataks kaudselt survet äriühingutele, et 
neil oleks mitmekesisemad juhtorganid.

Or. pl

Muudatusettepanek 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Äriühingud peaksid tagama, et 
soolise võrdõiguslikkuse küsimusi 
võetakse kõikides tegevustes arvesse 
samal määral nagu muid küsimusi, 
toetama personaliarendust ning tagama 
turvalise ja tervisliku töökeskkonna.

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Iratxe García Pérez
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu,
geograafiline mitmekesisus, hariduslik ja 
ametialane taust, tuleks kohaldada üksnes 
börsil noteeritud suurte äriühingute suhtes.
Seepärast tuleks kõnealusest kohustusest 
vabastada väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu sugu ja muud aspektid, 
nagu vanus, geograafiline mitmekesisus,
puue, hariduslik ja ametialane taust, tuleks 
kohaldada üksnes börsil noteeritud suurte 
äriühingute suhtes. Seepärast tuleks 
kõnealusest kohustusest vabastada 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt põhjendama, miks nad 
seda ei tee.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, hariduslik ja 
ametialane taust, tuleks kohaldada üksnes 
börsil noteeritud suurte äriühingute suhtes.
Seepärast tuleks kõnealusest kohustusest 

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu ja muud 
aspektid, puue, geograafiline 
mitmekesisus, hariduslik ja ametialane 
taust, tuleks kohaldada üksnes börsil 
noteeritud suurte äriühingute ja börsil 
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vabastada väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, keda võib vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.

noteeritud riigi osalusega äriühingute
suhtes. Seepärast tuleks kõnealusest 
kohustusest vabastada väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, keda võib 
vabastada teatavatest 
raamatupidamisaruandluse kohustustest 
vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ artiklile 
27. Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 78/660/EMÜ 
artiklis 46a. Äriühingud, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt põhjendama, miks nad 
seda ei tee.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt suurendada äriühingute poolt 
kogu ELis avalikustava teabe 
asjakohasust, ühtsust ja võrreldavust, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 
ning meetme toime tõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käesolevas direktiivis järgitakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni põhimõtetest, 
mida on tunnustatud eeskätt Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, sealhulgas 
ettevõtlusvabadus, eraelu austamine ja 
isikuandmete kaitse. Käesolevat direktiivi 
tuleb rakendada kooskõlas nimetatud 
õiguste ja põhimõtetega.

(18) Käesolevas direktiivis järgitakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni põhimõtetest, 
mida on tunnustatud eeskätt Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, sealhulgas 
diskrimineerimiskeeld ja sooline 
võrdõiguslikkus, ettevõtlusvabadus, eraelu 
austamine ja isikuandmete kaitse. 
Käesolevat direktiivi tuleb rakendada 
kooskõlas nimetatud õiguste ja 
põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 1 asendatakse lõige 1 järgmisega:
Käesolevas direktiivis ettenähtud 
kooskõlastusmeetmeid kohaldatakse 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
suhtes, mis on seotud börsil noteeritud 
riigi osalusega äriühingute ja järgmist 
liiki äriühingutega:

Or. en

Muudatusettepanek 33
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) Majandusaasta aruanne sisaldab 
erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevuse 
ja positsiooni arengust ja tulemustest koos 
äriühingu ees seisvate peamiste riskide ja 
ebakindlate asjaolude kirjeldusega ning 
äriühingu sooliste, sotsiaalsete, 
keskkonna- ja inimõigustealaste mõjude 
kirjeldusega.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
suurem kui 250 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht suurem
kui 17,5 miljonit eurot või puhaskäive 
suurem kui 35 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
kogu äriühingu tarneahelat arvesse võttes 
on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste ning 
mitmekesisuse, inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en
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Selgitus

Suure äriühingu mõistet tuleks tõlgendada kooskõlas 4. raamatupidamisdirektiivis 
olemasoleva mõistega, mille kohaselt on äriühing suur, kui tema töötajate keskmine arv on 
suurem kui 250 ja bilansimaht ületab 17,5 miljonit eurot või puhaskäive ületab 35 miljonit 
eurot. Mittefinantsküsimuste ja nendega seotud riskide aruanne ei ole täielik ilma kogu 
tarneahelat hõlmava asjakohase teabeta.

Muudatusettepanek 35
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
suurem kui 250 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht suurem
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive 
suurem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
äriühingu tarneahelat arvesse võttes on 
esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, soolise 
võrdõiguslikkuse, inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 36
Marije Cornelissen

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

(iii a) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus, mis käsitleb selliseid aspekte 
nagu vanus, sugu, geograafiline 
mitmekesisus, hariduslik ja ametialane 
taust ning mitmekesisuspoliitika 
eesmärgid, selle rakendamise viis ja 
tulemused aruandeperioodil.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjendust sellele, miks peaks äriühingu juhtkonna mitmekesisuspoliitika kohta 
aru andma ainult need äriühingud, mille väärtpaberitega on lubatud kaubelda reguleeritud 
turul. Mitmekesisuspoliitika kohta peaksid aru andma kõik kõnealuses artiklis määratletud 
suured äriühingud. Seetõttu tuleks komisjoni ettepanek muuta artiklit 46a viia üle artikli 46 
lõikesse 1, mis käsitleb ka suuri börsil noteerimata äriühinguid.

Muudatusettepanek 37
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) äriühingu tegevuse sooline, 
inimõigustealane, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju, mis tuleneb äriühingu 
enda tegevusest või suhetest kolmandate 
pooltega;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Marije Cornelissen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 1 – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii b) sooliselt eristatud andmed töötajate 
keskmise tunnitasu kohta 
aruandeperioodil;

Or. en

Selgitus

Mittefinantsaruandlus peaks sisaldama ka anonüümset teavet ettevõttesisese soolise 
palgalõhe kohta. See võimaldaks saada ülevaate iga ettevõtte panusest ELis jätkuvalt suure 
palgalõhe ületamisse.

Muudatusettepanek 39
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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 peaks äriühing
tuginema kas ELi saamistikule või ÜRO 
ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele ning Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
suunistele hargmaistele ettevõtjatele ning
sealjuures peab äriühing täpsustama,
millisele raamistikule ta tugineb.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Britta Thomsen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) Äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni ning selle sotsiaalse, 
keskkonna- ja inimõigustealase mõju 
ning sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse 
aspekti mõistmiseks vajalikus ulatuses 
hõlmab analüüs konkreetse äriühingu 
seisukohast asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marina Yannakoudakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

(g) suure äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjelduse võib esitada vabatahtlikult ja 
seda võib pidada ettevõtlus- ja 
tarbijaringkondade hea tava näiteks. See 
võib hõlmata selliseid aspekte 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.
Mingil juhul ei või suure äriühingu 
suhtes kohaldada nõuete täitmata jätmise 
eest rahalisi või halduskaristusi ning ei 
või teda sundida avaldama töötajate palka 
või muid tundlikke andmeid, kui äriühing 
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täidab andmekaitsealaseid õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Lívia Járóka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

(g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Võrdsete võimaluste, 
diskrimineerimise keelu ja mitmekesisuse 
tulemuslik järelevalve töökohal on 
parema inimkapitali juhtimise ja 
võrdõiguslikkuse tavade oluline osa. Kui 
äriühingul selline poliitika puudub, 
sisaldab aruanne selget ja põhjendatud 
selgitust, miks see nii on.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Iratxe García Pérez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 

(g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
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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.

kirjeldus seoses soo ja muude aspektidega,
nagu vanus, geograafiline mitmekesisus, 
puue, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget ja 
põhjendatud selgitust, miks see nii on.

(g) äriühingu ja börsil noteeritud riigi 
osalusega äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu ja muud aspektid, puue,
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.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Britta Thomsen

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



PE522.760v02-00 16/20 AM\1008927ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Konsolideeritud majandusaasta aruanne 
sisaldab erapooletut ülevaadet äriühingu 
äritegevusest ja positsioonist ja 
konsolideeritud ettevõtete positsioonist 
tervikuna, äriühingu ees seisvate peamiste 
riskide ja ebakindlate asjaolude kirjeldust 
ning äriühingu sooliste, sotsiaalsete, 
keskkonna- ja inimõigustealaste mõjude 
kirjeldust.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
kokku suurem kui 250 ning mille 
bilansimaht bilansipäeval on kas suurem
kui 17,5 miljonit eurot või puhaskäive on 
suurem kui 35 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade mittefinantsülevaadet, milles 
kogu äriühingu tarneahelat arvesse võttes
on esitatud teave vähemalt keskkonna- ja 
sotsiaalsete küsimuste, töötajate ja 
mitmekesisusega seotud küsimuste, 
inimõiguste austamise ning
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en
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Selgitus

Suure äriühingu mõistet tuleks tõlgendada kooskõlas 4. raamatupidamisdirektiivis 
olemasoleva mõistega, mille kohaselt on äriühing suur, kui tema töötajate keskmine arv on 
suurem kui 250 ja bilansimaht ületab 17,5 miljonit eurot või puhaskäive ületab 35 miljonit 
eurot. Mittefinantsküsimuste ja nendega seotud riskide aruanne ei ole täielik ilma kogu 
tarneahelat hõlmava asjakohase teabeta.

Muudatusettepanek 47
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20 
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
kokku suurem kui 250 ning mille 
bilansimaht bilansipäeval on kas suurem
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive on 
suurem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade mittefinantsülevaadet, milles 
äriühingu tarneahelat arvesse võttes on 
esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, soolise 
võrdõiguslikkuse, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ning korruptsioonivastase
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 – punkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus, mis käsitleb selliseid aspekte 
nagu vanus, sugu, geograafiline 
mitmekesisus, hariduslik ja ametialane 
taust ning mitmekesisuspoliitika 
eesmärgid, selle rakendamise viis ja 
tulemused aruandeperioodil;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) äriühingu tegevuse sooline, 
inimõigustealane, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju, mis tuleneb äriühingu 
enda tegevusest või suhetest kolmandate 
pooltega;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Marije Cornelissen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii b) sooliselt eristatud andmed töötajate 
keskmise tunnitasu kohta 
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aruandeperioodil;

Or. en

Selgitus

Mittefinantsaruandlus peaks sisaldama ka anonüümset teavet ettevõttesisese soolise 
palgalõhe kohta. See võimaldaks saada ülevaate iga ettevõtte panusest ELis jätkuvalt suure 
palgalõhe ületamisse.

Muudatusettepanek 51
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise teabe esitamisel võib 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või 
rahvusvahelistel raamistikel ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta
on tuginenud.

Sellise teabe esitamisel tugineb äriühing 
kas ELi saamistikule või ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtetele ning
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele 
hargmaistele ettevõtjatele ning sealjuures 
täpsustab äriühing, millisele raamistikule 
ta tugineb.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise arengu, tulemuste või positsiooni 
mõistmiseks vajalikus ulatuses hõlmab 
analüüs asjaomase äriühingu seisukohast 

Sellise arengu, tulemuste või positsiooni, 
samuti äriühingu sotsiaalsete, keskkonna-
ja inimõigustealaste küsimuste
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asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

mõistmiseks vajalikus ulatuses, kaasa 
arvatud soolise võrdõiguslikkuse 
seisukohast, hõlmab analüüs asjaomase 
äriühingu seisukohast asjakohaseid nii 
rahalisi kui ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid.

Or. en


