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Muudatusettepanek 24
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Soolise mitmekesisuse meetmete osas
juhtorgani tasandil ei piira käesolev 
direktiiv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kapitalinõuete direktiivi (2013/36/EL) ja 
direktiivi, milles käsitletakse soolise 
tasakaalu parandamist börsil noteeritud 
äriühingute tegevjuhtkonda 
mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja 
sellega seotud meetmeid kohaldamist 
(XXXX/XX/EL).

Or. en

Selgitus

Käesolev direktiiv peaks olema vastavuses neljanda kapitalinõuete direktiiviga ja tulevase 
direktiiviga, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 25
Jutta Steinruck

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 

(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 sooküsimuste, integratsiooni ja 
tööhõivega seotud küsimuste, sealhulgas 
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korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta. Selline ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust.

sotsiaalse dialoogi olemasolu, 
ühinemisvabadus, kollektiivläbirääkimiste 
järgimine ja ametiühingute õigused, 
samuti inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta. Selline ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste, aruandeperioodil 
aset leidnud oluliste juhtumite ja riskide 
kirjeldust.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda riigisisestele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)) ning 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
(ÜRO) Global Compact, ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada”, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) suunised
hargmaistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000,
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolne deklaratsioon
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI).

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) 
hargmaistele ettevõtjatele mõeldud 
suunistele ning Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolsele 
deklaratsioonile rahvusvaheliste ettevõtete 
ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalsele aruandlusalgatusele (GRI).

(OECD suuniste raamistik on ulatuslikum 
kui teiste raamistike põhimõtetel. 
Võimaldades suunatähistena kõiki 
nimetatud allikaid, kaotatakse eri 
ettevõtete sotsiaalne vastutuse poliitika 
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võrreldavus.)

Or. de

Muudatusettepanek 27
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)) ning 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 
Global Compact, ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada”, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolne deklaratsioon rahvusvaheliste 
ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete 
kohta ning globaalne aruandlusalgatus 
(GRI).

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)) ning 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 
Global Compact, ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada”, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolne deklaratsioon rahvusvaheliste 
ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete 
kohta ning globaalne aruandlusalgatus 
(GRI). Lisaks peaks komisjon avaldama 
mittesiduvad suunised, et selgitada, 
millised eelmainitud mudelid sobivad 
kõige paremini mittefinantsaruandluse 
teabe konkreetsete liikide jaoks. See 
tagaks, et äriühingud, kes jäävad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, 
kasutavad neid mudeleid järjekindlalt 
kogu ühtsel turul. Kõnealused komisjoni 
suunised lihtsustaksid lisaks võrdluste 
tegemist erinevate äriühingute vahel 
kooskõlas põhjendusega 6.

Or. en
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Selgitus

Erinevad raamistikud, millele komisjon osutab mudelitena, mida tuleks järgida, võivad 
äriühinguid segadusse viia. Avaldades mittesiduvaid suuniseid, peaks komisjon aitama 
selgitada, mida ta peab kohasteks raamistikeks vastavalt mittefinantsaruandluse teabe liigile. 
Lisaks, kui komisjon töötab välja kõnealused suunised, on lihtsam teha võrdlusi erinevate 
äriühingute vahel kogu ühtsel turul. 

Muudatusettepanek 28
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad
äriühingud tugineda siseriiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele (nt 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS)) ning 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
(ÜRO) Global Compact, ÜRO ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada”, Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolne deklaratsioon 
rahvusvaheliste ettevõtete ja
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI).

(7) Kõnealuse finantsteabe esitamisel 
peaksid äriühingud miinimumina 
tuginema ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele
hargmaistele ettevõtjatele. Lisaks võivad 
äriühingud tugineda liikmesriikide, ELi-
põhistele või rahvusvahelistele 
raamistikele ja sel juhul peaksid nad 
täpsustama, millistele raamistikele nad on 
tuginenud.

Et erinevate aruandlusraamistike 
ülirohkus õõnestab mittefinantsteabe 
võrreldavust samal ajal, kui 
mitmesugused aruandlusraamistikud 
võivad viia ettevõtjate, eriti VKEde jaoks 
suuremate nõuete täitmise kuludeni, oleks 
liidu jaoks kasulik võtta õigusaktiga vastu 
mittefinantsaruandluse kriteeriumide 
selge pakett. Kõnealune ühine liidu 
aruandlusraamistik tagaks järjepideva 
rakendamise kogu ühtsel turul ja võrdsed 
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tingimused ettevõtjatele. Komisjon peaks 
töötama need kriteeriumid, sealhulgas 
asjakohased peamisi tulemusnäitajaid, 
välja esimeses lõigus osutatud 
rahvusvaheliste raamistike alusel, ja 
tegema sel eesmärgil ettepaneku hiljemalt 
2018. aasta lõpuks. Kõnealuse 
õigusaktiga peaks komisjon tegema 
ettepaneku nende kriteeriumide siduvaks 
muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) ÜRO Rio+20 konverentsi 
lõppdeklaratsiooni „Soovitud 
tulevikuvisioon” („The Future We 
Want”)13 punktis 47 tunnistatakse 
ettevõtete säästvat arengut käsitleva 
aruandluse tähtsust ning soovitatakse 
äriühingutel võimaluse korral kaaluda 
säästva arengu teabe lisamist oma 
aruandlustsüklisse. Selles julgustatakse ka 
majandusharu, huvitatud valitsusi ja 
asjaomaseid sidusrühmasid vajaduse korral 
ÜRO süsteemi toetusega, et töötada välja 
parimate tavade mudelid ning hõlbustada 
meetmeid finants- ja mittefinantsteabe 
integreerimiseks, võttes arvesse juba 
olevaolevate raamistikega saadud 
kogemusi.

(8) ÜRO Rio+20 konverentsi 
lõppdeklaratsiooni „Soovitud 
tulevikuvisioon” („The Future We 
Want”)13 punktis 47 tunnistatakse 
ettevõtete säästvat arengut käsitleva 
aruandluse tähtsust ning soovitatakse 
äriühingutel võimaluse korral kaaluda 
säästva arengu teabe lisamist oma 
aruandlustsüklisse. Selles julgustatakse ka 
majandusharu, huvitatud valitsusi ja 
asjaomaseid sidusrühmasid vajaduse korral 
ÜRO süsteemi toetusega, et töötada välja 
parimate tavade mudelid ning hõlbustada 
meetmeid finants- ja mittefinantsteabe 
integreerimiseks, võttes arvesse juba 
olevaolevate raamistikega saadud 
kogemusi. Sellest tulenevalt tuleks ELi 
äriühingutelt käesoleva direktiivi alusel 
nõuda, et nad avaldaksid oma 
mittefinantsülevaate osana oma 
finantsülevaatest.

__________________ __________________
13 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 
„The Future We Want”, ÜRO säästva 

13 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 
„The Future We Want”, ÜRO säästva 
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arengu konverentsi (Rio+20) 
lõppdokument, A/CONF.216/L.1.

arengu konverentsi (Rio+20) 
lõppdokument, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Enamiku äriühingute jaoks on 
tarneahel lahutamatu osa väärtuse 
loomisest, kuid ka potentsiaalsetest 
riskidest, mida äriühing või ettevõtja võib 
kujutada mitte ainult äriühingule või 
ettevõtjale endale, vaid ka laiemale 
ühiskonnale. Seega tuleks võimaluse 
korral tagada, et teave, mis on lisatud 
mittefinantsülevaatesse, hõlmaks andmeid 
kogu tarneahela kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jutta Steinruck

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 

(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 
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keskmine töötajate arv on üle 500 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

keskmine töötajate arv on üle 250 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Malcolm Harbour

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 ning piiratuna 
börsil noteeritud äriühingutega. Väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende loetletud äriühingute suhtes, 
kelle keskmine töötajate arv on üle 500 
ning kas bilansimaht kokku on üle 20 
miljoni euro või puhaskäive on üle 40 
miljoni euro.

Or. en

Selgitus

See alus käesolevale direktiivi ettepanekule peaks tagama, et väga suured ettevõtted pakuvad 
sidusrühmadele, kodanikele ja maksumaksjatele suurt läbipaistvust. On tõsi, et nende 
meetmed, sealhulgas kõnealuste meetmete ulatus, on sellised, et olemas on avalik huvi 
ulatuslikuma läbipaistvuse järele, mis hõlmaks rohkem kui lihtsalt finantsteavet. Kuid et 
hoida ära ülemääraste kulude tekitamist reguleerivatele asutustele, oleks proportsionaalne 
ainult kohustuslik nõue, mis on piiratud suurte ja noteeritud äriühingutega. 

Muudatusettepanek 33
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) 22. mai 2013. aasta Euroopa 
Ülemkogu kutsus üles kehtestama 
kohustuslikku riikide kaupa aruandlust 
kõikidele suurtele äriühingutele ja 
kontsernidele osana direktiivi 2013/34/EL 
läbivaatamisest. Seetõttu peaksid 
suurettevõtjad ja avaliku huvi üksused 
avaldama kord aastas aruande 
valitsemissektori üksustele tehtud maksete 
kohta riikides, kus nad tegutsevad, selleks, 
et tagada valitsemissektori üksustele 
tehtud maksete suurem läbipaistvus. Kui 
võimalik, tuleks selline avaldamine anda 
välja iga-aastaste finantsülevaadete või 
konsolideeritud finantsülevaadete lisana.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ 
artikli 51a punktis e nõutule peaks 
vannutatud audiitorite aruanne sisaldama 
ka arvamust majandusaasta aruande,
sealhulgas majandusaasta aruandes 
sisalduva mittefinantsteabe, ja sama 
majandusaasta raamatupidamise 
aastaaruande vastavuse kohta. 

(14) Vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ 
artikli 51a punktis e nõutule peaks 
vannutatud audiitorite aruanne sisaldama 
ka arvamust majandusaasta aruande kujul, 
mis puudutab majandusaasta aruandes 
sisalduvat mittefinantsteavet, ja nende 
vastavust sama majandusaasta 
raamatupidamise aastaaruandega.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Sirpa Pietikäinen
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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 sooga ja 
muude aspektidega nagu vanus, 
geograafiline mitmekesisus, puude, 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Jutta Steinruck

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 ja kogu 
asjaomase tarneahela äritegevuse ja 
positsiooni arengust ja tulemustest koos 
kirjeldusega äriühingu ees seisvatest 
peamistest riskidest ja ebakindlatest 
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asjaoludest. Käesolevas kontekstis 
hõlmavad riskid finantsilist ebakindlust, 
samuti sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite eiramist.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja 
keerukust arvestav äriühingu äritegevuse ja 
positsiooni arengut ja tulemusi käsitlev 
tasakaalustatud ja terviklik analüüs.

Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja 
keerukust arvestav äriühingu äritegevuse ja 
positsiooni arengut ja tulemusi käsitlev 
tasakaalustatud ja terviklik analüüs. 
Avaldamisprotsessi kaasatakse töö- ja 
järelevalvenõukogud. Ettevõtte 
aruandluse kontrollib üle sõltumatu 
osapool. Avalikustamisnõude eiramise 
korral määrab liikmesriik karistuse.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Jürgen Creutzmann

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

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 

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 
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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:

rohkem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
on vajaduse korral esitatud teave eelkõige 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Mittefinantsaruandluse olulisus erineb majandusharust majandusharusse. Sellal kui mõne 
äriühingu jaoks võib see olla äärmiselt oluline ja turusurve on selles osas arenenud, ei pruugi 
see olla oluline teiste jaoks. Seetõttu tuleks jätta äriühingute hooleks otsustada, kas sellisel 
aruandlusel on mõtet, sest see on sätestatud aruandlusnõuete praeguses versioonis.

Muudatusettepanek 39
Jutta Steinruck

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

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 250 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet
äriühingute tegevuse ühiskonnamõju 
kohta, milles on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja
sooküsimuste, tööhõivega seotud 
küsimuste, sealhulgas sotsiaalse dialoogi 
olemasolu, ühinemisvabadus, 
kollektiivläbirääkimiste järgimine ja 
ametiühingute õigused, samuti 
inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
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teave:

Or. de

Muudatusettepanek 40
Malcolm Harbour

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

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: 

Börsil noteeritud 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:

Or. en

Selgitus

See alus käesolevale direktiivi ettepanekule peaks tagama, et väga suured ettevõtted tagavad 
sidusrühmadele, kodanikele ja maksumaksjatele ulatusliku läbipaistvuse. On tõsi, et nende 
meetmed, sealhulgas kõnealuste meetmete ulatus, on sellised, et olemas on avalik huvi 
ulatuslikuma läbipaistvuse järele, mis hõlmaks rohkem kui lihtsalt finantsteavet. Kuid et 
hoida ära ülemääraste kulude tekitamist reguleerivatele asutustele, oleks proportsionaalne 
ainult kohustuslik nõue, mis on piiratud suurte ja noteeritud äriühingutega.

Muudatusettepanek 41
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

nende küsimustega seotud riskid äriühingu 
ja ühiskonna jaoks ja see, kuidas äriühing 
neid riske juhib. Käesolevas kontekstis 
hõlmavad ettevõtte riskid finantsilist 
ebakindlust, samuti sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite eiramist.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Otsus, kas rakendada ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitikat, jäetakse äriühingutele. Sellisel 
juhul võib järeldada, et äriühing ei pea neid poliitikasuundi oluliseks oma majandustegevuse 
jaoks ja/või investoritel ei ole olulist huvi selle teabe vastu. Ebaselge on, miks peaks äriühing 
seda siis selgitama.

Muudatusettepanek 43
Jutta Steinruck

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

Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 44
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee. 
Selgitus peab sisaldama nende 
küsimustega seotud poliitika 
mitterakendamise otsuse riskihinnangut.
Äriühingute tegevuse mõju ühiskonnale 
peab hõlmama mõjusid, mida loovad 
aruannet esitava äriühingu ja muude 
äriühingute meetmed, kes on seotud 
aruannet esitava äriühinguga ärisuhete 
kaudu, nagu ühisettevõtte algatused ja 
tarne- ning alltöövõtuahelad.
Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 
2015. aasta lõpuks vastu suunised 
käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaatega seotud meetmete 
rakendamise kohta ja ajakohastavad neid 
korrapäraselt. Kõnealused suunised
tuginevad ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele 
hargmaistele ettevõtjatele. Kõnealused 
suunised sisaldavad peamisi 
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tulemusnäitajaid küsimustes, mille kohta 
tuleb pakkuda teavet. Peamised 
tulemusnäitajad, mis on töötatud välja, 
mõõtmaks äriühingu meetmete mõju 
seoses keskkonnaküsimustega, peavad 
hõlmama vähemalt maakasutust, 
veekasutust, kasvuhoonegaaside heidet ja 
materjalide kasutamist. Suunised peavad 
sisaldama nii üldsätteid kui ka 
sektoripõhiseid sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jutta Steinruck

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 tugineb äriühing 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) hargmaistele 
ettevõtjatele mõeldud suunistele ning 
globaalse aruandlusalgatuse (GRI) 
näitajatele.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Malcolm Harbour

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 

Sellise teabe esitamisel võib äriühing 
tugineda riigisisestele, ELi tasandi või 
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rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Kõnealuste raamistike kohta avaldab 
komisjon hiljemalt 24 kuud pärast 
käesoleva direktiivi avaldamist 
mittesiduvad suunised konkreetsete 
raamistike olulisuse kohta konkreetsete 
mittefinantsaruandluse liikide kohta 
eesmärgiga lihtsustada 
mittefinantsaruandluse võrdlemist ühtse 
turu piires. 
Komisjon koostab kõnealused suunised 
pärast liikmesriikide, riiklike 
reguleerivate asutuste, ettevõtjate ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
konsulteerimist.

Or. en

Selgitus

Erinevad raamistikud, millele komisjon osutab vastavas põhjenduses mudelitena, mida tuleks 
järgida, võivad äriühinguid segadusse viia. Avaldades mittesiduvaid suuniseid, peaks 
komisjon aitama selgitada, mida ta peab kohasteks raamistikeks vastavalt 
mittefinantsaruandluse teabe liigile. Lisaks, kui komisjon töötab välja kõnealused suunised, 
on lihtsam teha võrdlusi erinevate äriühingute vahel kogu ühtsel turul.

Muudatusettepanek 47
Sirpa Pietikäinen

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 tugineb äriühing 
miinimumina ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetele, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada”, ja 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele 
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hargmaistele ettevõtjatele. Äriühing võib 
täiendavalt tugineda riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele 
ning seda tehes, täpsustama millisele 
raamistikule ta on tuginenud.

Hiljemalt 31. detsembriks 2018. aastal 
võtab komisjon delegeeritud õigusaktide 
abil kooskõlas artikliga [49 uus direktiiv 
2013/34] ühise Euroopa 
mittefinantsaruandluse raamistiku ja 
ajakohastab seda korrapäraselt. 
Kõnealused kriteeriumid tuginevad 
olemasolevatele liikmesriikide, ELi-
põhistele või rahvusvahelistele 
raamistikele ja sisaldavad peamisi 
tulemusnäitajaid küsimustes, mille kohta 
tuleb pakkuda teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivealased andmed sisaldavad 
seejuures vähemalt järgmisi näitajaid:

Or. de

Muudatusettepanek 49
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 – alapunkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

töövõtulepingu alusel töötavate isikute 
arv;

Or. de

Muudatusettepanek 50
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tööjõu voolavuse määr;

Or. de

Muudatusettepanek 51
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 tegevusnäitajad seoses täis- ja osalise 
tööajaga ning tähtajaliste töösuhetega;

Or. de

Muudatusettepanek 52
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 – alapunkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kuuluvus ametiühingutesse, sealhulgas 
kollektiivlepingutega hõlmatud töötajate 
osakaal;

Or. de

Muudatusettepanek 53
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 3 – alapunkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

meeste ja naiste põhipalga suhe.

Or. de

Muudatusettepanek 54
Jürgen Creutzmann

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 rahalisi ja 
vajaduse korral mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Cornelis de Jong

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 ja ühiskonnale, keskkonnale 
ning inimõigustele avaldatava mõju 
mõistmiseks ja läbivaatamise 
läbipaistvuse ning võrreldavuse jaoks 
vajalikus ulatuses hõlmab analüüs 
konkreetse äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Hoolimata mittefinantsteabe tähtsusest peaks äriühingutel ikkagi olema vabadus otsustada, 
kuidas ja kus nad selle avaldavad. Äriühingutel, kes juba avaldavad eraldi aruandeid, peaks 
olema võimalus seda jätkuvalt teha.

Muudatusettepanek 57
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Juba on olemas õiguslikud nõuded seoses juhtorgani koosseisu avaldamisega. Lisaks sätestab 
väljapakutud positsioon täpsed parameetrid, mis näivad tagavat erilise mitmekesisuspoliitika 
vormi selle asemel, et teha vaid avaldamine kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 58
Sirpa Pietikäinen

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

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

äriühingu haldus-, juht- ja
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses sooga 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 59
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 18 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Riikide kaupa aruannete koostamine

2 a. Märkustes finantsaruannete juurde 
avaldavad suured äriühingud ja avaliku 
huvi üksused, täpsustades vastavalt 
liikmesriigile ja kolmandale riigile, kus on 
tema tegevuskoht, konsolideeritud alusel 
finantsaasta jaoks järgmise teabe:
a) nimi (nimed), meetmete laad ja 
geograafiline asukoht;
b) käive;
c) töötajate arv täiskohaga töötaja tööaja 
ekvivalendi baasil;
d) ost ja müük;
e) maksustamiseelne kasum või kahjum;
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f) tulumaks kasumilt või -kahjumilt;
g) saadud riiklikud toetused.
(See tuleks asetada enne käesoleva 
direktiivi artiklit 1)

Or. en

Muudatusettepanek 60
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 
sisaldab erapooletut ülevaadet äriühingu 
äritegevusest ja positsioonist ja 
konsolideeritud ettevõtete ja nende 
tarnijate positsioonist tervikuna ning ka 
kirjeldust äriühingu ees seisvatest 
peamistest riskidest ja ebakindlatest 
asjaoludest. Käesolevas kontekstis 
hõlmavad riskid finantsilist ebakindlust, 
samuti sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite eiramist.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevaates analüüsitakse tasakaalustatult 
äriühingu äritegevust ja positsiooni ning 

Ülevaates analüüsitakse tasakaalustatult 
äriühingu äritegevust ja positsiooni ning 
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konsolideeritud äriühingute positsiooni 
tervikuna, võttes arvesse äriühingu suurust 
ja keerukust.

konsolideeritud äriühingute positsiooni 
tervikuna, võttes arvesse äriühingu suurust 
ja keerukust. Avaldamisprotsessi 
kaasatakse töö- ja järelevalvenõukogud. 
Ettevõtte aruandluse kontrollib üle 
sõltumatu osapool. Avalikustamisnõude 
eiramise korral määrab liikmesriik 
karistuse.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mittefinantsaruandluse olulisus erineb majandusharust majandusharusse. Sellal kui mõne 
äriühingu jaoks võib see olla äärmiselt oluline ja turusurve on selles osas arenenud, ei pruugi 
see olla oluline teiste jaoks. Seetõttu tuleks jätta äriühingute hooleks otsustada, kas sellisel 
aruandlusel on mõtet, sest see on sätestatud aruandlusnõuete praeguses versioonis.
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Muudatusettepanek 63
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 250 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20 
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade ka
mittefinantsülevaadet äriühingute 
tegevuse ühiskonnamõju kohta, milles on 
esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja
sooküsimuste, tööhõivega seotud 
küsimuste, sealhulgas sotsiaalse dialoogi 
olemasolu, ühinemisvabadus, 
kollektiivläbirääkimiste järgimine ja 
ametiühingute õigused, samuti 
inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. de

Muudatusettepanek 64
Malcolm Harbour

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 

Nende börsil noteeritud konsolideeritavate 
äriühingute emaettevõtjate puhul, mille 
keskmine töötajate arv majandusaasta 
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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:

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:

Or. en

Selgitus

See alus käesolevale direktiivi ettepanekule peaks tagama, et väga suured ettevõtted tagavad 
sidusrühmadele, kodanikele ja maksumaksjatele ulatusliku läbipaistvuse. On tõsi, et nende 
meetmed, sealhulgas kõnealuste meetmete ulatus, on sellised, et olemas on avalik huvi 
ulatuslikuma läbipaistvuse järele, mis hõlmaks rohkem kui lihtsalt finantsteavet. Kuid et 
hoida ära ülemääraste kulude tekitamist reguleerivatele asutustele, oleks proportsionaalne 
ainult kohustuslik nõue, mis on piiratud suurte ja noteeritud äriühingutega.

Muudatusettepanek 65
Sirpa Pietikäinen

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

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 

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, võttes arvesse ettevõtja 
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teave: kogu tarneahelat, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

nende küsimustega seotud riskid äriühingu 
ja ühiskonna jaoks ja see, kuidas äriühing 
neid riske juhib. Käesolevas kontekstis 
hõlmavad ettevõtte riskid finantsilist 
ebakindlust, samuti sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite eiramist.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konsolideeritud ettevõtjad tervikuna 
ei oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Otsus, kas rakendada ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitikat, jäetakse äriühingutele. Sellisel 
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juhul võib järeldada, et äriühing ei pea neid poliitikasuundi oluliseks oma majandustegevuse 
jaoks ja/või investoritel ei ole olulist huvi selle teabe vastu. On ebaselge,, miks peaks äriühing 
seda siis selgitama.

Muudatusettepanek 68
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konsolideeritud ettevõtjad tervikuna 
ei oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 69
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui konsolideeritud ettevõtjad tervikuna ei 
oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing esitama 
selgituse, miks ta seda ei tee.

Kui konsolideeritud ettevõtja tervikuna ei 
oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab ta esitama 
selgituse, miks ta seda ei tee. Selgitus peab 
sisaldama nende küsimustega seotud 
poliitika mitterakendamise otsuse 
riskihinnangut.
Äriühingute tegevuse mõju ühiskonnale 
peab hõlmama mõjusid, mida loovad 
konsolideerimisse lisatud äriühingu ja 
muude äriühingute meetmed, kes on 
seotud aruannet esitava äriühinguga 
ärisuhete kaudu, nagu ühisettevõtte 
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algatused ja tarne- ning alltöövõtuahelad.
Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 
2015. aasta lõpuks vastu suunised 
käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaatega seotud meetmete 
rakendamise kohta ja ajakohastavad neid 
korrapäraselt. Kõnealused suunised 
tuginevad ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, ja Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele 
hargmaistele ettevõtjatele. Kõnealused 
suunised sisaldavad peamisi 
tulemusnäitajaid küsimustes, mille kohta 
tuleb pakkuda teavet. Peamised 
tulemusnäitajad, mis on töötatud välja, et 
mõõta äriühingu meetmete mõju seoses 
keskkonnaküsimustega, peavad hõlmama 
vähemalt maakasutust, veekasutust, 
kasvuhoonegaaside heidet ja materjalide 
kasutamist. Suunised peavad sisaldama 
nii üldsätteid kui ka sektoripõhiseid 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jutta Steinruck

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 põhineb 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) hargmaistele 
ettevõtjatele mõeldud suunistel ning 
globaalse aruandlusalgatuse (GRI) 
näitajatel.
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Or. de

Muudatusettepanek 71
Malcolm Harbour

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

Kõnealuste raamistike kohta avaldab 
komisjon hiljemalt 24 kuud pärast 
käesoleva direktiivi avaldamist 
mittesiduvad suunised konkreetsete 
raamistike olulisuse kohta konkreetsete 
mittefinantsaruandluse liikide kohta 
eesmärgiga lihtsustada 
mittefinantsaruandluse võrdlemist ühtse 
turu piires. 
Komisjon koostab kõnealused suunised 
pärast liikmesriikide, riiklike 
reguleerivate asutuste, ettevõtjate ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
konsulteerimist.

Or. en

Selgitus

Erinevad raamistikud, millele komisjon osutab vastavas põhjenduses mudelitena, mida tuleks 
järgida, võivad äriühinguid segadusse viia. Avaldades mittesiduvaid suuniseid, peaks 
komisjon aitama selgitada, mida ta peab kohasteks raamistikeks vastavalt 
mittefinantsaruandluse teabe liigile. Lisaks, kui komisjon töötab välja kõnealused suunised, 
on lihtsam teha võrdlusi erinevate äriühingute vahel kogu ühtsel turul.
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Muudatusettepanek 72
Sirpa Pietikäinen

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
miinimumina ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetele, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada”, ja 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele 
hargmaistele ettevõtjatele. Äriühing võib 
täiendavalt põhineda riigisisestel, ELi 
tasandi või rahvusvahelistel raamistikel 
ning seda tehes, täpsustama millisele 
raamistikule ta on tuginenud.

Hiljemalt 31. detsembriks 2018. aastal 
võtab komisjon delegeeritud õigusaktide 
abil kooskõlas artikliga [49 uus direktiiv 
2013/34] ühise Euroopa 
mittefinantsaruandluse raamistiku ja 
ajakohastab seda korrapäraselt. 
Kõnealused kriteeriumid tuginevad
olemasolevatele liikmesriikide, ELi-
põhistele või rahvusvahelistele 
raamistikele ja sisaldavad peamisi 
tulemusnäitajaid küsimustes, mille kohta 
tuleb pakkuda teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivealased andmed sisaldavad 
seejuures vähemalt järgmisi näitajaid:

Or. de

Muudatusettepanek 74
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

töövõtulepingu alusel töötavate isikute 
arv;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tööjõu voolavuse määr;

Or. de

Muudatusettepanek 76
Jutta Steinruck

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegevusnäitajad seoses täis- ja osalise 
tööajaga ning tähtajaliste töösuhetega;

Or. de

Muudatusettepanek 77
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 4 – alapunkt i c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kuuluvus ametiühingutesse, sealhulgas 
kollektiivlepingutega hõlmatud töötajate 
osakaal;

Or. de

Muudatusettepanek 78
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 4 – alapunkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

meeste ja naiste põhipalga suhe;

Or. de

Muudatusettepanek 79
Jürgen Creutzmann
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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 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Sellise arengu, tulemuste või positsiooni 
mõistmiseks vajalikus ulatuses hõlmab 
analüüs asjaomase äriühingu seisukohast 
asjakohaseid rahalisi ja vajaduse korral
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Cornelis de Jong

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 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni ja ühiskonnale, keskkonnale 
ning inimõigustele avaldatava mõju 
mõistmiseks ja läbivaatamise 
läbipaistvuse ning võrreldavuse jaoks 
vajalikus ulatuses hõlmab analüüs 
asjaomase äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Selgitus

Hoolimata mittefinantsteabe tähtsusest peaks äriühingutel ikkagi olema vabadus otsustada, 
kuidas ja kus nad selle avaldavad. Äriühingutel, kes juba avaldavad eraldi aruandeid, peaks 
olema võimalus seda jätkuvalt teha.

Muudatusettepanek 82
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Muudatused direktiivi 2013/34/EL

Direktiivi 2013/34/EL muudetakse 
järgmiselt:
(1) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 41a
Riikide kaupa avaldamine kõikide 
sektorite jaoks
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1. Liikmesriigid nõuavad igalt 
äriühingult, et see avaldaks teabe kord 
aastas, täpsustades vastavalt liikmesriigile 
ja kolmandale riigile, kus on tema 
tegevuskoht konsolideeritud alusel 
finantsaasta jaoks järgmise teabe:
a) nimi (nimed), meetmete laad ja 
geograafiline asukoht,
b) käive,
c) töötajate arv täiskohaga töötaja tööaja 
ekvivalendi baasil,
e) maksustamiseelne kasum või kahjum,
e) tulumaks kasumilt või -kahjumilt;
f) saadud riiklikud toetused.
2. Lõikes 1 osutatud teavet auditeeritakse 
kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja see 
avaldatakse võimaluse korral iga-aastase 
finantsülevaate lisana või vajaduse korral 
asjaomase äriühingu konsolideeritud 
finantsülevaate lisana. 

Or. en


