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LÜHISELGITUS

Raamatupidamisarvestuse direktiivides1 (edaspidi „direktiivid”) käsitletakse aruandeaasta 
finantsaruannete ja konsolideeritud finantsaruannete ning seotud aruannete koostamist. 
Neljanda direktiivi artikli 46 lõike 1 punktiga b ja seitsmenda direktiivi artikli 36 lõikega 1 
nähakse ette, et kui see on asjakohane, peab majandusaasta aruanne sisaldama äriühingu 
arengu, tulemuslikkuse või positsiooni mõistmiseks vajalikul määral ka muud kui 
finantsteavet, sealhulgas teavet keskkonna ja töötajatega seotud küsimuste kohta. 

Komisjon on tunnistanud ühtse turu aktis2 võimalust parandada kõigi sektorite äriühingute 
esitatava sotsiaalse ja keskkonnaalase teabe läbipaistvust, et tagada võrdsed tingimused, ning 
on seda korranud teatises „ELi uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse valdkonnas”3. Käesoleva ettepanekuga täidetakse ühte uuendatud strateegia peamist 
kohustust. 

Teatises määratletakse ettevõtja sotsiaalne vastutus kui „ettevõtja vastutus tema tegevusega 
ühiskonnale avalduva mõju eest”. Selles tunnistatakse, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
arendamise eestvedajad peaksid olema ettevõtjad ise ning et neil peaks olema kehtestatud 
protsess, mille alusel lõimida sotsiaalsed ja keskkonnaalased aspektid oma majandustegevusse 
ja strateegiasse. Seega on ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika keskne element 
mittefinantsteabe avalikustamine.

Euroopa Parlament tunnistas oma kahes raportis, milleks olid „Ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele” ja „Ettevõtja 
sotsiaalne vastustus, usaldusväärne, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik 
majanduskasv”, vajadust mittefinantsteabe avalikustamist reguleeriva seadusandliku meetme 
järele. 
Euroopa Parlament nõudis õigusraamistikku, millega nähakse äriühingutele ette paindlikkus 
ja samas tarbijatele ja investoritele teabe läbipaistvus ja võrreldavus ning hõlbus juurdepääs 
teabele. Sellega antaks vastutustundlikele äriühingutele kindel konkurentsieelis ja oluline 
turustiimul. Euroopa Parlament nõudis lisaks, et mittefinantsteave hõlmaks ka alltöövõtjaid ja 
tarneahelat ning tunnistas vajadust avaldatava mittefinantsteabe väliskontrolli järele. 

Euroopa Komisjoni ettepanekut on vaja muuta kooskõlas Euroopa Parlamendi eelnevalt 
väljendatud seisukohaga, et nõuetekohaselt rahuldada vajadus läbipaistvuse ja võrreldavuse 
järele, säilitades samaaegselt äriühingutele suur paindlikkus. 

Mittefinantsteabe nõuded peaksid kehtima üksnes suurtele äriühingutele, nagu varasemalt 
määratletud raamatupidamisarvestuse direktiivides. VKEdele neid nõudeid kohaldada ei 
tohiks. 

                                               
1 Neljas nõukogu direktiiv, 25. juuli 1978, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise 

aastaaruandeid (78/660/EMÜ); seitsmes nõukogu direktiiv, 13. juuni 1983, mis käsitleb konsolideeritud 
aastaaruandeid (83/349/EMÜ).

2 „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks”, 
COM(2011)0206, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:EN:PDF, lk 14.

3 COM(2011) 681 (final), 25.10.2011.



PE516.976v01-00 4/19 PA\1002371ET.doc

ET

Ülimalt oluline on tagada äriühingutele õigusselgus ja hoiduda rakenduslikest segadustest; 
seetõttu tehakse ettepanek, et komisjon võtab 2015. aasta lõpuks vastu suunised käesoleva 
direktiivi mittefinantsülevaadet käsitlevate meetmete rakendamise kohta. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse ja 
võrreldavuse suurendamiseks tuleks 
äriühingutelt nõuda, et nad esitavad oma 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaate, mis sisaldab teavet 
vähemalt keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete 
ja sooküsimuste, tööhõivega seotud 
küsimuste, sealhulgas sotsiaalne dialoog 
ja ametiühingute õigused, ja 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. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad
äriühingud tugineda siseriiklikele 

(7) Mittefinantsteabe esitamisel peaksid
äriühingud tuginema Euroopa Komisjoni 
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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).

delegeeritud õigusaktidega vastu võetud 
suunistele. Enne selliste suuniste saamist 
peaksid äriühingud tuginema vähemalt
ettevõtluse ja inimõiguste
juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
raamistikku „Kaitsta, austada ja heastada”
ning Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele
hargmaistele ettevõtjatele. Äriühingud 
võivad lisaks tugineda riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele 
ning seda tehes peaksid täpsustama, 
millisele raamistikule nad on tuginenud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 4

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 soo ja muude
aspektidega nagu vanus, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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

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 

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
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on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

äriühingute tegevuse ühiskonnamõju 
kohta, milles on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja
sooküsimuste, tööhõivega seotud 
küsimuste, sealhulgas sotsiaalne dialoog 
ning ametiühingute õigused, ja
inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Selgitus

On oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid kooskõlas ettevõtja sotsiaalse vastutuse uue 
määratlusega ja künnised oleksid samad, mis on kindlaks määratud raamatupidamisarvestuse 
direktiivides.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende põhimõtete kirjeldus, mida äriühing 
järgib seoses nende küsimustega;

nende põhimõtete kirjeldus, mida äriühing 
järgib seoses nende küsimustega, viidates 
ka rakendatud nõuetekohase hoolsuse 
protsessidele;

Or. en

Selgitus

Viide nõuetekohase hoolsuse protsessidele on vajalik selleks, et selgitada, et need protsessid 
võivad olla väga oluliseks osaks äriühingute järgitavatest põhimõtetest.

Muudatusettepanek 7

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

olulised juhtumid, mis leidsid aset 
aruandeperioodil ja olid seotud nende 
küsimustega;

Or. en

Selgitus

Mittefinantsülevaade peaks sisaldama teavet oluliste juhtumite kohta, mis on seotud 
nimetatud küsimustega, sest sellist teavet on vaja tarbijatele ja investoritele äriühingu 
tegevuse mõjust selge ja tervikliku ülevaate andmiseks.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse viia tekst kooskõlla ettevõtja sotsiaalse vastutuse uue 
määratlusega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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 

Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee. 
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esitama selgituse, miks ta seda ei tee. Selgituses sisaldub riskihinnang otsuse 
kohta, mille kohaselt äriühingul ei ole 
põhimõtteid seoses nende valdkondadega.
Äriühingute tegevuse mõju ühiskonnale 
hõlmab mõjusid, mida põhjustab 
aruandva äriühingu tegevus, kui ka 
mõjusid, mida põhjustavad selliste muude 
äriühingute tegevused, millel on aruandva 
äriühinguga ärisuhted, näiteks 
ühisettevõtted ning alltöövõtjad ja 
tarneahelad.
Komisjon võtab 2015. aasta lõpuks 
vastavalt [uue direktiivi 2013/34] artiklile 
[49] delegeeritud õigusaktidega vastu 
suunised käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaadet käsitlevate 
meetmete rakendamiseks ning 
ajakohastab suuniseid regulaarselt. 
Suuniste aluseks on ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele. Need suunised 
sisaldavad peamisi tulemusnäitajaid 
valdkondades, mille kohta tuleb teavet 
anda. Äriühingu tegevuse keskkonnamõju 
peamised tulemusnäitajad hõlmavad 
maakasutust, veekasutust, 
kasvuhoonegaaside heidet ja materjalide 
kasutust. Suunised sisaldavad nii 
üldsätteid kui sektoripõhiseid sätteid.

Or. en

Selgitus

Nagu Euroopa Parlamendi ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevates raportites selgitatakse, 
on oluline, et mittefinantsteave hõlmaks ka alltöövõtjaid ja tarneahelat. Lisaks on vaja, et 
investoreid ja tarbijaid teavitataks riskihinnangust, mille viivad läbi äriühingud juhul, kui ei 
järgita põhimõtteid seoses küsimustega, mis on mittefinantsaruandluse otstarbel kindlaks 
määratud. Tehakse ettepanek, et komisjon töötaks välja käesoleva direktiivi rakendussuunised 
eesmärgiga vältida äriühingutel tekkida võivat õiguslikku ebakindlust.
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellise teabe esitamisel tugineb äriühing 
suunistele käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaadet käsitlevate 
meetmete rakendamise kohta, alates 
suuniste vastuvõtmisest ühe aasta 
möödumisest. Enne seda ajapiiri peaksid 
äriühingud tuginema vähemalt ettevõtluse 
ja inimõiguste juhtpõhimõtetele, millega 
rakendatakse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele 
hargmaistele ettevõtjatele. Äriühing võib
lisaks tugineda riigisisestele, ELi tasandi 
või rahvusvahelistele raamistikele ning 
seda tehes täpsustama, millisele 
raamistikule ta on tuginenud.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 avaldatava 
mõju mõistmiseks vajalikus ulatuses ning 
ülevaate läbipaistvuse ja võrreldavuse 
huvides hõlmab analüüs konkreetse 
äriühingu seisukohast asjakohaseid nii 
rahalisi kui ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid. Analüüs hõlmab 
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Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud 
suunistes määratletud peamisi 
tulemusnäitajaid, alates suuniste 
vastuvõtmisest ühe aasta möödumisest.

Or. en

Selgitus

Peamised tulemusnäitajad on üliolulised eri äriühingute esitatud teabe võrreldavuse 
nõuetekohase taseme tagamisel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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 
vastavalt sealjuures kehtestatud 
konkreetsetele sätetele ja käesoleva 
direktiivi mittefinantsülevaadet käsitlevate 
meetmete rakendamise suuniste kohaselt, 
vabastatakse ta kohustusest esitada lõike 1 
punktis b sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline aruanne on osa 
majandusaasta aruandest ja sisaldab 
asjakohaseid lõikes 1 punktis c nimetatud 
peamisi tulemusnäitajaid. 

Or. en

Selgitus

Selleks, et tagada äriühingutele vajalik paindlikkus ja samas läbipaistvuse ja võrreldavuse 
piisav tase, peavad äriühingud kasutama asjakohaseid peamisi tulemusnäitajaid vastavalt 
mittefinantsülevaates käsitletavate valdkondade kohta esitatavale teabele, ja seda ka juhul, 
kui kõnealused äriühingud kasutavad eri aruandlusraamistikke.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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.

äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses soo ja muude aspektidega 
nagu vanus, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil.

Or. en

Selgitus

Oluline on alati esitada teave soolise mitmekesisuse kohta äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganites.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 53 a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustamine
Liikmesriigid tagavad tõhusate ja 
nõuetekohaste mehhanismide olemasolu, 
et tagada mittefinantsteabe korrektne 
avalikustamine äriühingute poolt 
vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.
Liikmesriigid tagavad tõhusate siseriiklike 
menetluste olemasolu, et kindlustada 
käesoleva määruse sätete täitmine ning 
nende menetluste kättesaadavus kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kel on 



PA\1002371ET.doc 13/19 PE516.976v01-00

ET

kooskõlas siseriikliku õigusega õigustatud 
huvi tagada, et käesoleva direktiivi sätteid 
järgitaks.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida nn rohepesu ja eksitavat teavet, tuleb liikmesriigis paika panna konkreetsed 
mehhanismid, mille eesmärgiks on käesoleva direktiivi sätete korrektne rakendamine ja 
jõustamine. Võtmaks arvesse liikmesriikides suuri erinevusi, tuleks neil võimaldada olla 
paindlik nende mehhanismide toimimise osas.

Muudatusettepanek 15

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

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 mittefinantsülevaadet
äriühingute tegevuse ühiskonnamõju 
kohta, milles on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja
sooküsimuste, tööhõivega seotud 
küsimuste, sealhulgas sotsiaalne dialoog 
ja ametiühingute õigused, ja inimõiguste 
austamise ning korruptsioonivastase
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Selgitus

On oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid kooskõlas ettevõtja sotsiaalse vastutuse uue 
määratlusega ja künnised oleksid samad, mis on kindlaks määratud raamatupidamisarvestuse 
direktiivides.
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Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

nende põhimõtete kirjeldus, mida äriühing 
järgib seoses nende küsimustega;

nende põhimõtete kirjeldus, mida äriühing 
järgib seoses nende küsimustega, viidates 
ka rakendatud nõuetekohase hoolsuse 
protsessidele;

Or. en

Selgitus

Viide nõuetekohase hoolsuse protsessidele on vajalik selleks, et selgitada, et need protsessid 
võivad olla väga oluliseks osaks äriühingute järgitavatest põhimõtetest.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

olulised juhtumid, mis leidsid aset 
aruandeperioodil ja olid seotud nende 
küsimustega;

Or. en

Selgitus

Mittefinantsülevaade peaks sisaldama teavet oluliste juhtumite kohta, mis on seotud 
nimetatud küsimustega, sest sellist teavet on vaja tarbijatele ja investoritele äriühingu 
tegevuse mõjust selge ja tervikliku ülevaate andmiseks.
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Muudatusettepanek 18

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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse viia tekst kooskõlla ettevõtja sotsiaalse vastutuse uue 
määratlusega.

Muudatusettepanek 19

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 ettevõtjad tervikuna ei 
oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peavad nad esitama 
selgituse, miks nad seda ei tee. Selgituses 
sisaldub riskihinnang otsuse kohta, mille 
kohaselt äriühingul ei ole põhimõtteid 
seoses nende valdkondadega.

Äriühingute tegevuse mõju ühiskonnale 
hõlmab mõjusid, mida põhjustab 
konsolideeritud äriühingute tegevus, kui 
ka mõjusid, mida põhjustavad selliste 
muude äriühingute tegevused, millel on 
aruandva äriühinguga ärisuhted, näiteks 
ühisettevõtted ning alltöövõtjad ja 
tarneahelad.
Komisjon võtab 2015. aasta lõpuks 
vastavalt [uue direktiivi 2013/34] artiklile 
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[49] delegeeritud õigusaktidega vastu 
suunised käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaadet käsitlevate 
meetmete rakendamiseks ning 
ajakohastab suuniseid regulaarselt. 
Suuniste aluseks on ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtted, millega 
rakendatakse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele. Need suunised 
sisaldavad peamisi tulemusnäitajaid 
valdkondades, mille kohta tuleb teavet 
anda. Äriühingu tegevuse keskkonnamõju 
peamised tulemusnäitajad hõlmavad 
maakasutust, veekasutust, 
kasvuhoonegaaside heidet ja materjalide 
kasutust. Suunised sisaldavad nii 
üldsätteid kui sektoripõhiseid sätteid.

Or. en

Selgitus

Nagu Euroopa Parlamendi ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevates raportites selgitatakse, 
on oluline, et mittefinantsteave hõlmaks ka alltöövõtjaid ja tarneahelat. Lisaks on vaja, et 
investoreid ja tarbijaid teavitataks riskihinnangust, mille viivad läbi äriühingud juhul, kui ei 
järgita põhimõtteid seoses küsimustega, mis on mittefinantsaruandluse otstarbel kindlaks 
määratud. Lisaks on vaja, et investoreid ja tarbijaid teavitataks riskihinnangust, mille viivad 
läbi äriühingud juhul, kui ei järgita põhimõtteid seoses küsimustega, mis on 
mittefinantsaruandluse otstarbel kindlaks määratud.

Muudatusettepanek 20

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 

Sellise teabe esitamisel põhineb
konsolideeritud majandusaasta aruanne
suunistel käesoleva direktiivi 
mittefinantsülevaadet käsitlevate 
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tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

meetmete rakendamise kohta, alates 
suuniste vastuvõtmisest ühe aasta 
möödumisest. Enne seda ajapiiri põhineb 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
vähemalt ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetel, millega rakendatakse 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada” ning Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) 
suunistel hargmaistele ettevõtjatele. 
Konsolideeritud majandusaasta aruanne 
võib lisaks põhineda riigisisestel, ELi 
tasandi või rahvusvahelistel raamistikel 
ning seda tehes täpsustama, millisel 
raamistikul ta on põhinenud.

Or. en

Muudatusettepanek 21

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 avaldatava 
mõju mõistmiseks vajalikus ulatuses ning 
ülevaate läbipaistvuse ja võrreldavuse 
huvides hõlmab analüüs asjaomase 
äriühingu seisukohast asjakohaseid nii 
rahalisi kui ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid. Analüüs hõlmab 
Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud 
suunistes määratletud peamisi 
tulemusnäitajaid, alates suuniste 
vastuvõtmisest ühe aasta möödumisest.

Or. en

Selgitus

Peamised tulemusnäitajad on üliolulised eri äriühingute esitatud teabe võrreldavuse 
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nõuetekohase taseme tagamisel.

Muudatusettepanek 22

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

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 vastavalt sealjuures 
kehtestatud konkreetsetele sätetele ja 
käesoleva direktiivi mittefinantsülevaadet 
käsitlevate meetmete rakendamise 
suuniste kohaselt, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
ulatuslik aruanne on konsolideeritud 
majandusaasta aruande osa ja sisaldab 
asjakohaseid lõikes 1 nimetatud peamisi 
tulemusnäitajaid. 

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada äriühingutele vajalik paindlikkus ja samas läbipaistvuse ja võrreldavuse 
piisav tase, peavad äriühingud kasutama asjakohaseid peamisi tulemusnäitajaid vastavalt 
mittefinantsülevaates käsitletavate valdkondade kohta esitatavale teabele, ja seda ka juhul, 
kui kõnealused äriühingud kasutavad eri aruandlusraamistikke.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustamine
Liikmesriigid tagavad tõhusate ja 
nõuetekohaste mehhanismide olemasolu, 
et tagada mittefinantsteabe korrektne 
avalikustamine äriühingute poolt 
vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.
Liikmesriigid tagavad tõhusate siseriiklike 
menetluste olemasolu, et kindlustada 
käesoleva määruse sätete täitmine ning 
nende menetluste kättesaadavus kõigile 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kel on 
kooskõlas siseriikliku õigusega õigustatud 
huvi tagada, et käesoleva direktiivi sätteid 
järgitaks.

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida nn rohepesu ja eksitavat teavet, tuleb liikmesriigis panna paika konkreetsed 
mehhanismid, mille eesmärgiks on käesoleva direktiivi sätete korrektne rakendamine ja 
jõustamine. Võtmaks arvesse liikmesriikide vahelisi suuri erinevusi, tuleks neil võimaldada 
olla paindlik nende mehhanismide toimimise osas.


