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Tarkistus 24
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Johtokuntien sukupuolijakauman 
tasapainoisuuteen liittyvien 
toimenpiteiden suhteen tällä direktiivillä 
ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston vakavaraisuusdirektiivin 
(2013/36/EU) eikä julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annetun 
direktiivin (XXXX/XX/EU) soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin olisi oltava yhdenmukainen neljännen vakavaraisuusdirektiivin ja tulevan 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annetun direktiivin 
kanssa.

Tarkistus 25
Jutta Steinruck

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, 

(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, sukupuolten tasa-arvoon, 
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ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.

integraatioon ja työllisyyskysymyksiin –
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, 
yhdistymisvapaus sekä 
työehtosopimukseen sidottuisuus ja 
työntekijöiden ammatillisen 
järjestäytymisoikeus mukaan luettuina –
sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista, 
raportointijaksolla sattuneista 
merkittävistä tapahtumista ja riskeistä.

Or. de

Tarkistus 26
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamiin 
toimintaohjeisiin, monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta annettuun 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kolmikantaiseen periaatejulistukseen sekä 
GRI-ohjeistoon (Global Reporting 
Initiative).
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(OECD:n toimintaohjeilla on laajempi 
viitekehys kuin muihin kehyksiin kuuluvilla 
toimintaohjeilla. Jos kaikki mainitut lähteet 
luetellaan ohjeellisina lähtökohtina, eri 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia 
toimintalinjoja on mahdotonta vertailla.)

Or. de

Tarkistus 27
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact ‑ aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative). 
Lisäksi komission olisi annettava ei-
sitovat ohjeet, joilla selvennetään, mitkä 
edellä mainituista malleista sopivat 
parhaiten tietynlaisten muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointiin. Siten 
varmistettaisiin, että tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat yritykset 
hyödyntävät malleja yhdenmukaisesti 
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koko sisämarkkinoiden alueella. 
Komission suuntaviivat myös 
yksinkertaistaisivat yritysten vertailua 
johdanto-osan 6 kappaleen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Eri kehykset, jotka komissio mainitsee malleina, saattavat hämmentää yrityksiä. Antamalla ei-
sitovat ohjeet komissio auttaisi selventämään, mitä kehyksiä se pitää sopivina muun kuin 
taloudellisen tiedon kunkin lajin raportoinnissa. Jos komissio laatisi suuntaviivat, myös 
yritysten vertailu helpottuisi sisämarkkinoilla.

Tarkistus 28
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Antaessaan näitä muita kuin 
taloudellisia tietoja yritysten olisi 
tukeuduttava ainakin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskeviin YK:n ohjaaviin
periaatteisiin, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, ja
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamiin toimintaohjeisiin.
Yritykset voivat lisäksi tukeutua myös 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin, ja tukeutuessaan tällaisiin 
kehyksiin niiden olisi täsmennettävä, 
mihin kehyksiin ne ovat tukeutuneet.

Koska erilaisten raportointikehysten 
yletön määrä heikentää muiden kuin 
taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta 
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ja erilaiset raportointikehykset voivat 
lisätä vaatimustenmukaisuudesta 
yrityksille ja etenkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille aiheutuvia 
kustannuksia, unionin olisi säädettävä 
selvät vaatimukset muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportoinnille. 
Unionin yhteisellä raportointikehyksellä 
varmistettaisiin yhdenmukainen 
soveltaminen koko sisämarkkinoiden 
alueella ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset talouden toimijoille. 
Komission olisi kehitettävä vaatimukset ja 
asianmukaiset keskeiset tulosindikaattorit 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
nykyisten kansainvälisten kehysten 
pohjalta ja ehdotettava aiheesta 
lainsäädäntöä viimeistään vuoden 2018 
loppuun mennessä. Lainsäädännöllä 
komission olisi ehdotettava vaatimusten 
muuttamista sitoviksi.

Or. en

Tarkistus 29
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen Rio+20-konferenssin 
päätösjulistuksen ”Tulevaisuus, jota 
tavoittelemme”13 47 kohdassa tunnustetaan 
yritysten kestävän kehityksen raportoinnin 
merkitys ja kannustetaan yrityksiä 
harkitsemaan tarvittaessa kestävyyttä 
koskevien tietojen sisällyttämistä 
raportointiprosessiin. Päätösjulistuksessa 
kannustetaan lisäksi alaa sekä asianomaisia 
hallituksia ja sidosryhmiä kehittämään 
Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän 
tuella parhaita käytäntöjä koskevia malleja 
ja helpottamaan tilinpäätöstietojen ja 

(8) Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen Rio+20-konferenssin 
päätösjulistuksen ”Tulevaisuus, jota 
tavoittelemme”13 47 kohdassa tunnustetaan 
yritysten kestävän kehityksen raportoinnin 
merkitys ja kannustetaan yrityksiä 
harkitsemaan tarvittaessa kestävyyttä 
koskevien tietojen sisällyttämistä 
raportointiprosessiin. Päätösjulistuksessa 
kannustetaan lisäksi alaa sekä asianomaisia 
hallituksia ja sidosryhmiä kehittämään 
Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän 
tuella parhaita käytäntöjä koskevia malleja 
ja helpottamaan tilinpäätöstietojen ja 
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muiden kuin taloudellisten tietojen 
sisällyttämistä kertomuksiin nykyisistä 
kehyksistä saatujen kokemusten 
perusteella.

muiden kuin taloudellisten tietojen 
sisällyttämistä kertomuksiin nykyisistä 
kehyksistä saatujen kokemusten 
perusteella. Tämän seurauksena EU:n 
yritysten olisi edellytettävä julkaisevan 
tämän direktiivin mukaisesti muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevan selvityksen 
osana tilinpäätöstä.

__________________ __________________
13 Yhdistyneet Kansakunnat, ”Tulevaisuus, 
jota tavoittelemme”, YK:n kestävän 
kehityksen kokouksen (Rio+20) 
päätösasiakirja, A/CONF.216/L.1

13 Yhdistyneet Kansakunnat, ”Tulevaisuus, 
jota tavoittelemme”, YK:n kestävän 
kehityksen kokouksen (Rio+20) 
päätösasiakirja, A/CONF.216/L.1

Or. en

Tarkistus 30
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Toimitusketju on olennainen osa 
useimpien yritysten arvonmuodostusta 
mutta myös osa mahdollisia riskejä, joille 
yritykset saattavat altistaa itsensä ja 
yhteiskunnan laajemminkin. Siksi olisi 
varmistettava, että muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
sisältää, mikäli mahdollista, tietoja koko 
toimitusketjusta.

Or. en

Tarkistus 31
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale



AM\1005512FI.doc 9/40 PE521.487v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien vaatimusten 
soveltamisala olisi määriteltävä suhteessa 
keskimääräiseen työntekijämäärään, 
kokonaisvarallisuuteen ja liikevaihtoon. 
Pk-yritykset olisi vapautettava 
lisävaatimusten soveltamisesta, ja 
velvollisuutta julkaista muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
toimintakertomuksessa olisi sovellettava
vain yrityksiin, joiden työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 250 ja joiden taseen 
loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa tai 
nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa.

Or. de

Tarkistus 32
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tämän direktiiviluonnoksen lähtökohtana on varmistaa, että erittäin suuret yritykset toimivat 
hyvin avoimesti suhteessa sidosryhmiinsä, kansalaisiin ja veronmaksajiin. Niiden toiminta ja 
sen laajuus on sitä luokkaa, että mahdollisimman suuri avoimuus muunkin kuin taloudellisen 
tiedon suhteen on yleisen edun mukaista. Jotta sääntelyviranomaisille ei kuitenkaan aiheutuisi 
liiallisia kustannuksia, ainoastaan suuriin yrityksiin ja pörssiyhtiöihin rajoittuva pakollinen 
vaatimus olisi oikeasuhteinen.

Tarkistus 33
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Eurooppa-neuvosto kehotti 
22. toukokuuta 2013 pitämässään 
kokouksessa kaikkia suuria yrityksiä ja 
konserneja ottamaan käyttöön 
maakohtaiset kertomukset direktiivin 
2013/34/EU tarkistamisen yhteydessä. 
Näin ollen ja jotta voidaan tehostaa 
valtioille suoritettavien maksujen 
avoimuutta, suurten yritysten ja yleisen 
edun kannalta merkittävien yhteisöjen 
olisi ilmoitettava maksuista, jotka on 
suoritettu hallituksille niissä maissa, 
joissa kyseiset yritykset toimivat. Jos 
mahdollista, kyseiset ilmoitukset olisi 
julkaistava vuositilinpäätösten tai 
konsolidoitujen tilinpäätösten liitteenä.

Or. en

Tarkistus 34
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin 78/660/ETY 51 a artiklan 
e alakohdan mukaisesti 
tilintarkastuskertomuksessa olisi oltava 
myös lausunto siitä, ovatko
toimintakertomus, mukaan lukien siihen
sisältyvät muut kuin taloudelliset tiedot, ja 
saman tilikauden tilinpäätös keskenään 
yhdenmukaiset.

(14) Direktiivin 78/660/ETY 51 a artiklan 
e alakohdan mukaisesti 
tilintarkastuskertomuksessa olisi oltava 
myös selvityksen muodossa lausunto
toimintakertomukseen sisältyvistä muista 
kuin taloudellisista tiedoista ja siitä, 
ovatko ne ja saman tilikauden tilinpäätös 
keskenään yhdenmukaiset.

Or. en

Tarkistus 35
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 36
Jutta Steinruck

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 luettuna kuvaus 
sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä.

Toimintakertomuksessa on oltava oikean 
kuvan antava selostus kyseisen yhtiön ja 
koko hankintaketjun liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön 
tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen 
merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. Riskeihin on tässä 
yhteydessä sisällytettävä taloudellinen 
epävarmuus, samoin kuin yhteiskuntaan 
ja ympäristöön liittyvien normien 
laiminlyönti.

Or. de

Tarkistus 37
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja 
kattava analyysi yhtiön liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön 
tilasta, ja sen on vastattava yhtiön kokoa ja 
monimuotoisuutta.

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja 
kattava analyysi yhtiön liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön 
tilasta, ja sen on vastattava yhtiön kokoa ja 
moninaisuutta. Yritys- ja 
hallintoneuvostojen on osallistuttava 
julkaisun valmisteluun. Riippumattoman 
tahon on tarkistettava yritysten raportit. 
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Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tiedotusvelvoitteen laiminlyönnistä 
seuraamuksia.

Or. de

Tarkistus 38
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin merkitys vaihtelee teollisuudenalasta toiseen. 
Vaikka raportointi olisi hyvin olennaista joillekin yrityksille ja raportoinnin suhteen olisi 
syntynyt markkinapainetta, ei raportointi välttämättä ole oleellista muille. Siksi olisi 
annettava yritysten päättää, onko nykyisten raportointivaatimusten mukainen raportointi 
järkevää.

Tarkistus 39
Jutta Steinruck
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 250 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 20 
miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto yli 40 
miljoonaa euroa, selostuksessa on myös 
oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää tietoja 
yrityksen toiminnan vaikutuksista 
yhteiskuntaan ja ainakin tietoja 
ympäristöasioista, sosiaalisista 
näkökohdista, sukupuolten tasa-arvosta, 
integraatiosta ja työllisyyskysymyksistä –
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, 
yhdistymisvapaus sekä 
työehtosopimukseen sidottuisuus ja 
työntekijöiden ammatillinen 
järjestäytymisoikeus mukaan luettuina –
sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. de

Tarkistus 40
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 20 

Kun on kyse pörssiyhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
loppusumma on tilinpäätöspäivinä yli 20 
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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:

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:

Or. en

Perustelu

Tämän direktiiviluonnoksen lähtökohtana on varmistaa, että erittäin suuret yritykset toimivat 
hyvin avoimesti suhteessa sidosryhmiinsä, kansalaisiin ja veronmaksajiin. Niiden toiminta ja 
sen laajuus on sitä luokkaa, mahdollisimman suuri avoimuus muunkin kuin taloudellisen 
tiedon suhteen on yleisen edun mukaista. Jotta sääntelyviranomaisille ei kuitenkaan aiheutuisi 
liiallisia kustannuksia, ainoastaan suuriin yrityksiin ja pörssiyhtiöihin rajoittuva pakollinen 
vaatimus olisi oikeasuhteinen.

Tarkistus 41
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

näihin seikkoihin liittyvät yritykseen ja 
yhteiskuntaan kohdistuvat riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö. 
Yritykseen kohdistuviin riskeihin on tässä 
yhteydessä sisällytettävä taloudellinen 
epävarmuus, samoin kuin yhteiskuntaan 
ja ympäristöön liittyvien normien 
laiminlyönti.

Or. de
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Tarkistus 42
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yritykset saavat päättää, noudattavatko yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevia 
toimintalinjoja. Tällaisissa tapauksissa voidaan päätellä, että yritys ei katso kyseisiä 
toimintalinjoja taloudellisen toimintansa kannalta oleellisiksi ja/tai sijoittavat eivät osoita 
merkittävää kiinnostusta tietoa kohtaan. On epäselvää, miksi yrityksen pitäisi selittää 
päätöstään.

Tarkistus 43
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 44
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos yhtiö ei noudata toimintalinjoja 
suhteessa yhteen tai useampaan näistä 
seikoista, sen on annettava selvitys siitä, 
miksei se tee näin. Selvityksen on 
sisällettävä riskinarviointi, joka koskee 
päätöstä olla noudattamatta näitä 
seikkoja koskevia toimintalinjoja.
Yhtiöiden toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksiin on sisällytettävä 
raportoivan yhtiön toimintojen 
aiheuttamat vaikutukset sekä 
raportoivaan yhtiöön liikesuhteiden kuten 
yhteisyrityshankkeiden tai toimitus- tai 
alihankintaketjujen kautta kytkeytyvien 
muiden yhtiöiden toimintojen vaikutukset.
Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 
ohjeet tämän direktiivin muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen liittyvien toimien 
soveltamisesta vuoden 2015 loppuun 
mennessä ja päivittävät niitä 
säännöllisesti. Nämä ohjeet perustuvat 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskeviin YK:n ohjaaviin periaatteisiin, 
joilla pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, ja 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamiin toimintaohjeisiin. 
Nämä ohjeet sisältävät keskeiset 
tulosindikaattorit niiden seikkojen osalta, 
joista tietoja on toimitettava. Keskeiset 
tulosindikaattorit, jotka on kehitetty 
mittaamaan yrityksen toiminnan 
vaikutuksia ympäristöasioiden osalta, 
kattavat ainakin maankäytön, 
vedenkäytön, kasvihuonekaasupäästöt ja 
materiaalien käytön. Ohjeet sisältävät 
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yleisiä ja alakohtaisia määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 45
Jutta Steinruck

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 yhtiö tukeutuu 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamiin toimintaohjeisiin ja 
GRI-ohjeiston indikaattoreihin (Global 
Reporting Initiative).

Or. de

Tarkistus 46
Malcolm Harbour

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

Euroopan komissio antaa viimeistään 
24 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
julkaisemisesta kehyksiä koskevat ei-
sitovat suuntaviivat tiettyjen kehysten 
soveltuvuudesta tietynlaisten muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointiin, jotta 
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voidaan yksinkertaistaa raportoitujen 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
vertailua koko sisämarkkinoiden alueella.
Euroopan komissio laatii ohjeet 
kuultuaan jäsenvaltioita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia, yrityksiä ja 
kansalaisjärjestöjä.

Or. en

Perustelu

Eri kehykset, jotka komissio mainitsee noudatettavina malleina asiaan liittyvässä johdanto-
osan kappaleessa, saattavat hämmentää yrityksiä. Antamalla ei-sitovat ohjeet komissio 
auttaisi selventämään, mitä kehyksiä se pitää sopivina muun kuin taloudellisen tiedon kunkin 
lajin raportoinnissa. Jos komissio laatisi suuntaviivat, myös yritysten vertailu helpottuisi 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 47
Sirpa Pietikäinen

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 yhtiön on 
tukeuduttava ainakin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskeviin YK:n ohjaaviin 
periaatteisiin, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamiin 
toimintaohjeisiin. Yhtiö voi lisäksi
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja tukeutuessaan 
tällaisiin kehyksiin, sen on täsmennettävä, 
mihin kehyksiin se on tukeutunut.

Komissio antaa delegoiduilla säädöksillä 
[uuden direktiivin 2013/34 49] artiklan 
mukaisesti yhteiseen eurooppalaiseen 
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muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportointia koskevaan kehykseen liittyvät 
vaatimukset viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 ja päivittää niitä 
säännöllisesti. Vaatimukset perustuvat 
nykyisiin kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin ja sisältävät 
keskeiset tulosindikaattorit niiden 
seikkojen osalta, joista tietoja on 
toimitettava.

Or. en

Tarkistus 48
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

Työllisyyden kannalta merkittäviin 
tietoihin kuuluvat ainakin seuraavat 
indikaattorit:

Or. de

Tarkistus 49
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

palkkatyösopimuksilla työllistettyjen 
henkilöiden lukumäärä,

Or. de
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Tarkistus 50
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

työntekijöiden määrän vaihtelu,

Or. de

Tarkistus 51
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

kokopäiväisiin, osa-aikaisiin ja 
määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät 
yrityksen tarjoamat etuudet,

Or. de

Tarkistus 52
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ammatillisen järjestäytymisen aste, myös 
niiden työntekijöiden prosentuaalinen 
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osuus, jotka kuuluvat työehtosopimusten 
piiriin,

Or. de

Tarkistus 53
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 3 alakohta – i d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

miesten peruspalkan suhde naisten 
peruspalkkaan.

Or. de

Tarkistus 54
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

 c) 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.

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

Or. en

Tarkistus 55
Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 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.

c) Analyysin on sisällettävä yhtiön 
kehityksen, tuloksen tai aseman sekä
yhteiskuntavaikutusten, 
ympäristövaikutusten ja ihmisoikeuksiin 
liittyvien vaikutusten ymmärtämisen sekä 
selvityksen avoimuuden ja 
vertailtavuuden kannalta tarvittavassa 
laajuudessa tärkeimmät sekä taloudelliset 
että tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnalle.

Or. en

Tarkistus 56
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Vaikka muut kuin taloudelliset tiedot ovat tärkeitä, yritysten olisi silti sallittava valita, miten 
ja missä ne julkaisevat tiedot. Erillisiä kertomuksia jo julkaisevien yritysten olisi voitava 
tehdä niin jatkossakin.

Tarkistus 57
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johtokunnan kokoonpanoa koskevien tietojen julkistamisesta on jo voimassa oikeudellisia 
vaatimuksia. Lisäksi ehdotetussa säännöksessä annetaan tarkat reunaehdot, joilla tunnutaan 
säätävän tietynlaisista monimuotoisuutta koskevista toimintalinjoista sen sijaan, että 
ainoastaan tehtäisiin tietojen julkistamisesta pakollista.

Tarkistus 58
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

“g) 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.”

”g) yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sukupuolen ja muiden 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
maantieteellinen jakauma, vammaisuus, 
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

Tarkistus 59
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)
Direktiivi 2013/34/EU
18 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Maakohtainen raportointi

2 a. Suurten yritysten ja yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen on 
esitettävä jäsenvaltioittain ja niiden 
kolmansien maiden osalta, joissa niillä 
toimipaikka, tilinpäätöksen liitetiedoissa 
konsolidoinnin perusteella seuraavat 
tilikautta koskevat tiedot:
a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja 
maantieteellinen sijainti;
b) liikevaihto;
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c) palkatun henkilöstön lukumäärä 
kokopäivätyötä vastaavana;
d) myynnit ja ostot;
e) tulos ennen veroja;
f) verot tuloksesta;
g) saatu valtiontuki.
(Tarkistus olisi sijoitettava ennen tämän 
direktiivin 1 artiklaa.)

Or. en

Tarkistus 60
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

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

Konsolidoidussa toimintakertomuksessa on 
oltava oikean kuvan antava selostus 
konsolidointiin kuuluvien yritysten ja 
niiden alihankkijoiden liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä niiden 
tilasta, mukaan lukien kuvaus niiden 
merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. Riskeihin on tässä 
yhteydessä sisällytettävä taloudellinen 
epävarmuus, samoin kuin yhteiskuntaan 
ja ympäristöön liittyvien normien 
laiminlyönti.

Or. de

Tarkistus 61
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

Selostuksen on oltava tasapuolinen 
analyysi konsolidointiin kuuluvien 
yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja 
tuloksesta kokonaisuutena tarkasteltuina 
sekä niiden tilasta, ja sen on vastattava 
yrityksen kokoa ja monimuotoisuutta.

Selostuksen on oltava tasapuolinen 
analyysi konsolidointiin kuuluvien 
yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja 
tuloksesta kokonaisuutena tarkasteltuina 
sekä niiden tilasta, ja sen on vastattava 
yrityksen kokoa ja monimuotoisuutta. 
Yritys- ja hallintoneuvostojen on 
osallistuttava julkaisun valmisteluun. 
Riippumattoman tahon on tarkistettava 
yritysten raportit. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä tiedotusvelvoitteen 
laiminlyönnistä seuraamuksia.

Or. de

Tarkistus 62
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin merkitys vaihtelee teollisuudenalasta toiseen. 
Vaikka raportointi olisi hyvin olennaista joillekin yrityksille ja raportoinnin suhteen olisi 
syntynyt markkinapainetta, ei raportointi välttämättä ole oleellista muille. Siksi olisi 
annettava yritysten päättää, onko nykyisten raportointivaatimusten mukainen raportointi 
järkevää.

Tarkistus 63
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä tilikauden 
aikana on keskimäärin yli 250 ja joiden 
taseen loppusumma on tilinpäätöspäivinä 
yli 20 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto 
yli 40 miljoonaa euroa, selostuksessa on 
myös oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää tietoja 
yrityksen toiminnan vaikutuksista 
yhteiskuntaan ja ainakin tietoja 
ympäristöasioista, sosiaalisista 
näkökohdista, tasa-arvosta, integraatiosta 
ja työllisyyskysymyksistä –
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, 
yhdistymisvapaus sekä 
työehtosopimukseen sidottuisuus ja 
työntekijöiden ammatillinen 
järjestäytymisoikeus mukaan luettuina –
sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. de
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Tarkistus 64
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
pörssiyhtiöiden emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 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:

Or. en

Perustelu

Tämän direktiiviluonnoksen lähtökohtana on varmistaa, että erittäin suuret yritykset toimivat 
hyvin avoimesti suhteessa sidosryhmiinsä, kansalaisiin ja veronmaksajiin. Niiden toiminta ja 
sen laajuus on sitä luokkaa, mahdollisimman suuri avoimuus muunkin kuin taloudellisen 
tiedon suhteen on yleisen edun mukaista. Jotta sääntelyviranomaisille ei kuitenkaan aiheutuisi 
liiallisia kustannuksia, ainoastaan suuriin yrityksiin ja pörssiyhtiöihin rajoittuva pakollinen 
vaatimus olisi oikeasuhteinen.

Tarkistus 65
Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. en

Tarkistus 66
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

näihin seikkoihin liittyvät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

näihin seikkoihin liittyvät yritykseen ja 
yhteiskuntaan kohdistuvat riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö. 
Yritykseen kohdistuviin riskeihin on tässä
yhteydessä sisällytettävä taloudellinen 
epävarmuus, samoin kuin yhteiskuntaan 
ja ympäristöön liittyvien normien 
laiminlyönti.

Or. de
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Tarkistus 67
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yritykset saavat päättää, noudattavatko yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevia 
toimintalinjoja. Tällaisissa tapauksissa voidaan päätellä, että yritys ei katso kyseisiä 
toimintalinjoja taloudellisen toimintansa kannalta oleellisiksi ja/tai sijoittavat eivät osoita 
merkittävää kiinnostusta tietoa kohtaan. On epäselvää, miksi yrityksen pitäisi selittää 
päätöstään.

Tarkistus 68
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 69
Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos konsolidointiin kuuluvat yritykset eivät 
kokonaisuutena tarkasteltuina noudata 
toimintalinjoja suhteessa yhteen tai 
useampaan näistä seikoista, yrityksen on 
annettava selvitys siitä, miksei se tee näin. 
Selvityksen on sisällettävä riskinarviointi, 
joka koskee päätöstä olla noudattamatta 
näitä seikkoja koskevia toimintalinjoja.
Yritysten toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksiin on sisällytettävä 
konsolidointiin kuuluvan yrityksen 
toimintojen aiheuttamat vaikutukset sekä 
raportoivaan yritykseen liikesuhteiden 
kuten yhteisyrityshankkeiden tai toimitus-
tai alihankintaketjujen kautta 
kytkeytyvien muiden yritysten toimintojen 
vaikutukset.
Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 
ohjeet tämän direktiivin muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen liittyvien toimien 
soveltamisesta vuoden 2015 loppuun 
mennessä ja päivittävät niitä 
säännöllisesti. Nämä ohjeet perustuvat 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskeviin YK:n ohjaaviin periaatteisiin, 
joilla pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, ja 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamiin toimintaohjeisiin. 
Nämä ohjeet sisältävät keskeiset 
tulosindikaattorit niiden seikkojen osalta, 
joista tietoja on toimitettava. Keskeiset
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tulosindikaattorit, jotka on kehitetty 
mittaamaan yrityksen toiminnan 
vaikutuksia ympäristöasioiden osalta, 
kattavat ainakin maankäytön, 
vedenkäytön, kasvihuonekaasupäästöt ja 
materiaalien käytön. Ohjeet sisältävät 
yleisiä ja alakohtaisia määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 70
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
tukeudutaan Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamiin 
toimintaohjeisiin ja GRI-ohjeiston 
indikaattoreihin (Global Reporting 
Initiative).

Or. de

Tarkistus 71
Malcolm Harbour

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

Komission teksti Tarkistus

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
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kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

Euroopan komissio antaa viimeistään 
24 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
julkaisemisesta kehyksiä koskevat ei-
sitovat suuntaviivat tiettyjen kehysten 
soveltuvuudesta tietynlaisten muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointiin, jotta 
voidaan yksinkertaistaa raportoitujen 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
vertailua koko sisämarkkinoiden alueella.
Euroopan komissio laatii ohjeet 
kuultuaan jäsenvaltioita, kansallisia 
sääntelyviranomaisia, yrityksiä ja 
kansalaisjärjestöjä.

Or. en

Perustelu

Eri kehykset, jotka komissio mainitsee noudatettavina malleina asiaan liittyvässä johdanto-
osan kappaleessa, saattavat hämmentää yrityksiä. Antamalla ei-sitovat ohjeet komissio 
auttaisi selventämään, mitä kehyksiä se pitää sopivina muun kuin taloudellisen tiedon kunkin 
lajin raportoinnissa. Jos komissio laatisi suuntaviivat, myös yritysten vertailu helpottuisi 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 72
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa
voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

Annettaessa tällaisia tietoja yhtiön on 
tukeuduttava ainakin yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskeviin YK:n ohjaaviin 
periaatteisiin, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, ja Taloudellisen yhteistyön 
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ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamiin 
toimintaohjeisiin. Yhtiö voi lisäksi
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeutuessaan tällaisiin kehyksiin, sen on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin se on 
tukeutunut.

Komissio antaa delegoiduilla säädöksillä 
[uuden direktiivin 2013/34 49] artiklan 
mukaisesti yhteiseen eurooppalaiseen 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportointia koskevaan kehykseen liittyvät 
vaatimukset viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018 ja päivittää niitä 
säännöllisesti. Vaatimukset perustuvat 
nykyisiin kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin ja sisältävät 
keskeiset tulosindikaattorit niiden 
seikkojen osalta, joista tietoja on 
toimitettava.

Or. en

Tarkistus 73
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

Työllisyyden kannalta merkittäviin 
tietoihin kuuluvat ainakin seuraavat 
indikaattorit:

Or. de

Tarkistus 74
Jutta Steinruck



PE521.487v01-00 36/40 AM\1005512FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

palkkatyösopimuksilla työllistettyjen 
henkilöiden lukumäärä,

Or. de

Tarkistus 75
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

työntekijöiden määrän vaihtelu,

Or. de

Tarkistus 76
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kokopäiväisiin, osa-aikaisiin ja 
määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät 
yrityksen tarjoamat etuudet,

Or. de
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Tarkistus 77
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ammatillisen järjestäytymisen aste, myös 
niiden työntekijöiden prosentuaalinen 
osuus, jotka kuuluvat työehtosopimusten 
piiriin,

Or. de

Tarkistus 78
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – i d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

miesten peruspalkan suhde naisten 
peruspalkkaan.

Or. de

Tarkistus 79
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Analyysin on sisällettävä yrityksen 
kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämisen kannalta tarvittavassa 
laajuudessa sekä taloudelliset että 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen liiketoiminnan 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 80
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Analyysin on sisällettävä yrityksen
kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämisen kannalta tarvittavassa 
laajuudessa sekä taloudelliset että 
tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen liiketoiminnan 
kannalta.

Analyysin on sisällettävä yritysten
kehityksen, tuloksen tai aseman ja
yhteiskuntavaikutusten, 
ympäristövaikutusten ja ihmisoikeuksiin 
liittyvien vaikutusten ymmärtämisen sekä 
selvityksen avoimuuden ja 
vertailtavuuden kannalta tarvittavassa 
laajuudessa sekä taloudelliset että 
tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen liiketoiminnan 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 81
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

 ”4. Jos emoyritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän kattavan kertomuksen, jossa 

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

viitataan konsolidointiin kuuluvien 
yritysten koko ryhmään, joka perustuu 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja kattaa 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tiedot, kyseinen 
emoyritys on vapautettava velvollisuudesta 
laatia 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukainen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen 
kertomus on osa konsolidoitua 
toimintakertomusta joko sen yhteydessä 
julkaistuna tai siten, että siihen viitataan 
toimintakertomuksessa.”

Or. en

Perustelu

Vaikka muut kuin taloudelliset tiedot ovat tärkeitä, yritysten olisi silti sallittava valita, miten 
ja missä ne julkaisevat tiedot. Erillisiä kertomuksia jo julkaisevien yritysten olisi voitava 
tehdä niin jatkossakin.

Tarkistus 82
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Muutokset direktiiviin 2013/34/EU

Muutetaan direktiivi 2013/34/EU 
seuraavasti:
1) Lisätään artikla seuraavasti:
”41 a artikla
Kaikkia toimialoja koskeva maakohtainen 
julkistaminen
1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kukin yritys julkistaa vuosittain 
jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien 
maiden osalta, joissa sillä on toimipaikka, 
konsolidoinnin perusteella seuraavat 
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tilikautta koskevat tiedot:
a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja 
maantieteellinen sijainti;
b) liikevaihto;
c) palkatun henkilöstön lukumäärä 
kokopäivätyötä vastaavana;
d) tulos ennen veroja;
e) verot tuloksesta;
f) saatu valtiontuki.
2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY 
mukaisesti ja julkaistaan, mikäli 
mahdollista, kyseisen yrityksen 
vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, 
konsolidoitujen tilinpäätösten liitteenä.”

Or. en


