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LYHYET PERUSTELUT

Tilinpäätösdirektiiveissä1, jäljempänä ’direktiivit’, käsitellään vuositilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten sekä niihin liittyvien kertomusten laadintaa. Neljännen 
direktiivin 46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja seitsemännen direktiivin 36 artiklan 
1 kohdassa säädetään, että toimintakertomuksen on tarvittaessa sisällettävä yhtiön kehityksen, 
tuloksen tai aseman ymmärtämisen kannalta tarvittavassa laajuudessa myös muita kuin 
taloudellisia tietoja, mukaan lukien tiedot ympäristöä ja työntekijöitä koskevista seikoista.

Komissio myönsi sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa2 ja toistamiseen tiedonannossa 
”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014”3, että 
eri aloilla toimivien yritysten sosiaali- ja ympäristöasioista antamia tietoja on muutettava 
avoimemmiksi tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Tämä ehdotus vastaa yhtä 
uudistetun strategian tärkeimmistä sitoumuksista.

Tiedonannossa yritysten yhteiskuntavastuu määritellään ”yritysten vastuuksi omista 
yhteiskunnallisista vaikutuksistaan”. Tiedonannon mukaan kehittämisen olisi tapahduttava 
yritysten itsensä vetämänä ja yrityksillä olisi oltava käytössään prosessi, jolla yhteiskuntaan ja 
ympäristöön liittyvät näkökohdat integroidaan niiden liiketoimintaan ja strategiaan. Sen 
vuoksi tärkeä osa yritysten yhteiskuntavastuuta on muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistaminen.

Euroopan parlamentin aiheista ”Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä 
kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen” ja ”Yritysten yhteiskuntavastuu: 
tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu” laatimissa 
mietinnöissä on tunnustettu muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan 
lainsäädäntötoimen tärkeys.

Euroopan parlamentti kehotti luomaan lainsäädäntökehyksen, joka tarjoaa joustavuutta 
yrityksille ja samanaikaisesti kuluttajille ja sijoittajille tietojen avoimuutta ja vertailtavuutta 
sekä helppoa saatavuutta.  Näin annettaisiin vastuullisille yrityksille vahva kilpailuetu ja 
merkittävä palkitseminen markkinoilla. Euroopan parlamentti on lisäksi vaatinut, että 
muutkuin taloudelliset tiedot kattaisivat myös toimitus- ja alihankintaketjut, ja tunnustanut, 
että ulkopuolisen tahon on tarpeen todentaa julkistetut muut kuin taloudelliset tiedot.

Euroopan komission ehdotusta on tarkistettava Euroopan parlamentin aikaisemmin 
ilmaiseman kannan mukaisesti, jotta avoimuuden ja vertailtavuuden tarpeesta huolehditaan 
riittävästi, mutta samalla säilytetään suuri joustavuus yritysten suuntaan.

                                               
1 Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annettu neljäs neuvoston 
direktiivi (78/660/ETY); konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annettu seitsemäs 
neuvoston direktiivi (83/349/ETY).
2 ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi”, 
COM(2011)0206, ks. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:EN:PDF, 
s. 15.
3 KOM(2011)0681 lopullinen, 25. lokakuuta 2011.
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Muita kuin taloudellisia tietoja koskevia vaatimuksia olisi sovellettava vain suuriin yrityksiin 
sellaisina kuin ne on määritelty aikaisemmin tilinpäätösdirektiiveissä. Nämä vaatimukset eivät 
saisi koskea pk-yrityksiä. 

On erittäin tärkeää taata yrityksille oikeudellinen selkeys ja välttää kaikkea täytäntöönpanoa 
koskevaa epävarmuutta. Siksi ehdotetaan, että komissio hyväksyy vuoden 2015 loppuun 
mennessä ohjeet tämän direktiivin muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen 
liittyvien toimien soveltamisesta. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Eri puolilla unionia julkistettavien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi 
vertailukelpoisemmiksi yrityksiä olisi 
vaadittava sisällyttämään 
toimintakertomukseensa muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin ympäristöön, sosiaalisiin 
näkökohtiin, sukupuoli- ja
työllisyysnäkökohtiin, mukaan luettuina 
sosiaalinen vuoropuhelu ja 
ammattiyhdistysten oikeuksien 
kunnioittaminen, sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen, korruption torjuntaan ja 
lahjontaan liittyviä tietoja. Kyseisessä 
selvityksessä olisi oltava kuvaus näihin 
seikkoihin liittyvistä toimintalinjoista, 
tuloksista, raportointijaksolla sattuneista 
merkittävistä tapauksista ja riskeistä.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
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 muita kuin taloudellisia
tietoja yritysten olisi tukeuduttava 
Euroopan komission delegoiduilla 
säädöksillä hyväksymiin ohjeisiin. Siihen 
asti kunnes nämä ohjeet tulevat saataville, 
yritysten olisi tukeuduttava vähintään
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.

Or. en

Tarkistus 3

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 

(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 



PE516.976v01-00 6/21 PA\1002371FI.doc

FI

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.

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. en

Tarkistus 4

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 
sellaisten seikkojen osalta kuin sukupuoli 
ja muut näkökohdat kuten ikä, 
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.

Or. en
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

b) 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:

b) 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 
yhtiöiden toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksista ainakin
ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen, 
sukupuoli- ja työllisyysasioiden, mukaan 
luettuina sosiaalinen vuoropuhelu ja 
ammattiyhdistysten oikeuksien 
kunnioittaminen, sekä ihmisoikeuksien
kunnioittamisen, korruption torjunnan ja 
lahjontaan liittyvien seikkojen osalta, 
mukaan lukien seuraavat:

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että tämän direktiivin säännökset ovat yritysten yhteiskuntavastuun
uuden määritelmän mukaisia ja että kynnysarvot ovat samoja kuin vastaavat 
tilinpäätösdirektiiveissä määritellyt arvot.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

i) kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin;

i) kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin, 
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myös toteutettujen asianmukaisen 
huolellisuuden prosessien osalta;

Or. en

Perustelu

Viittaus asianmukaisen huolellisuuden prosesseihin on välttämätön, jotta selvennetään, että 
nämä prosessit saattavat muodostaa hyvin tärkeän osan yritysten toteuttamista 
toimintalinjoista.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) näihin seikkoihin liittyvät 
raportointijaksolla sattuneet merkittävät 
tapaukset;

Or. en

Perustelu

Muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen olisi sisällettävä tietoja kaikista 
merkittävistä tapauksista, jotka liittyvät määriteltyihin seikkoihin, koska nämä tiedot ovat 
välttämättömiä, jotta kuluttajille ja sijoittajille voidaan tarjota selvä ja kattava näkemys 
yritysten toiminnan vaikutuksista.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.

iii) näihin seikkoihin liittyvät yhtiöihin ja 
yhteiskuntaan kohdistuvat riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.
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Or. en

Perustelu

Tätä muutosta ehdotetaan, jotta tekstistä saadaan yritysten yhteiskuntavastuun uuden 
määritelmän mukainen.

Tarkistus 9

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 päätöstä olla noudattamatta 
näitä seikkoja koskevia toimintalinjoja 
koskeva riskinarviointi.
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.
Komissio antaa ohjeet tämän direktiivin 
muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen liittyvien toimien 
soveltamisesta delegoiduilla säädöksillä 
[uuden direktiivin 2013/34 49] artiklan 
mukaisesti vuoden 2015 loppuun 
mennessä ja päivittää niitä säännöllisesti. 
Näiden ohjeiden on perustuttava 
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. 
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Näihin ohjeisiin on sisällytettävä niitä 
seikkoja, joista tietoja on toimitettava, 
koskevat keskeiset tulosindikaattorit. 
Keskeisten tulosindikaattorien, jotka on 
kehitetty mittaamaan yrityksen toiminnan 
vaikutuksia ympäristöasioiden osalta, on 
katettava ainakin maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt ja 
materiaalien käyttö. Ohjeisiin on 
sisällyttävä yleisiä ja alakohtaisia 
määräyksiä.

Or. en

Perustelu
Kuten Euroopan parlamentin yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa mietinnöissä on 
todettu, on tärkeää, että muut kuin taloudelliset tiedot kattavat myös alihankinta- ja 
toimitusketjut. Lisäksi on välttämätöntä, että sijoittajille ja kuluttajille tiedotetaan yritysten 
suorittamasta riskinarvioinnista, joka koskee päätöstä olla noudattamatta muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan raportointiin kuuluviksi määriteltyjä seikkoja koskevia 
toimintalinjoja. Jottei yrityksille aiheutettaisi oikeudellista epävarmuutta, ehdotetaan, että 
komissio laatii tämän direktiivin soveltamista koskevat ohjeet.

Tarkistus 10

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 ohjeisiin, jotka koskevat 
tämän direktiivin toimien soveltamista 
muita kuin taloudellisia tietoja koskevan 
selvityksen osalta, vuoden kuluttua niiden 
hyväksymisestä. Tätä ennen 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
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tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja tukeutuessaan 
tällaisiin kehyksiin, sen on täsmennettävä, 
mihin kehyksiin se on tukeutunut.

Or. en

Tarkistus 11

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 ja 
yhteiskuntavaikutusten ymmärtämisen
sekä selvityksen avoimuuden ja 
vertailtavuuden kannalta tarvittavassa 
laajuudessa tärkeimmät sekä taloudelliset 
että tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnalle.
Analyysin on sisällettävä Euroopan 
komission laatimissa ohjeissa määritellyt 
keskeiset tulosindikaattorit vuoden 
kuluttua niiden hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Keskeiset tulosindikaattorit ovat erittäin tärkeitä eri yritysten toimittamien tietojen välisen 
riittävän vertailtavuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 12

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 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.”

“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,
kyseisessä artiklassa vahvistettujen 
erityissäännösten ja niiden ohjeiden 
mukaisesti, jotka koskevat tämän 
direktiivin toimien soveltamista muita 
kuin taloudellisia tietoja koskevan 
selvityksen osalta, se on vapautettava 
velvollisuudesta laatia 1 kohdan
b alakohdan mukainen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
toimintakertomusta ja sisältää 1 kohdan 
c alakohdan mukaiset asiaankuuluvat 
keskeiset tulosindikaattorit.”

Or. en

Perustelu

Taatakseen tärkeän joustavuuden yrityksille ja samanaikaisesti riittävän avoimuuden ja 
vertailtavuuden yritysten on käytettävä asiaankuuluvia keskeisiä tulosindikaattoreita, jotka 
ovat niiden tietojen mukaisia, jotka on annettu muita kuin taloudellisia tietoja koskevan 
selvityksen kattamilla aloilla, silloinkin, kun tällaiset yritykset käyttävät erilaisia 
raportointikehyksiä. 
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Tarkistus 13

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.”

g) yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen osalta 
kuin sukupuoli ja muut näkökohdat kuten
ikä, maantieteellinen jakauma, koulutus- ja 
ammattitausta, monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla.”

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten sukupuolijakaumaa koskevat 
tiedot toimitetaan aina. 

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanon valvonta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat ja riittävät mekanismit otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot asianmukaisesti ja 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti. 
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Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat kansalliset menettelyt otetaan 
käyttöön tämän direktiivin velvoitteiden 
noudattamisen valvomiseksi ja että nämä 
menettelyt ovat kaikkien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
saatavilla, joilla on kansallisen 
lainsäädännön mukainen oikeutettu 
intressi varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään ”viherpesun” ja harhaanjohtavien tietojen riskejä, jäsenvaltioissa on otettava 
käyttöön erityisiä mekanismeja direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen 
noudattamisen valvonnan varmistamiseksi.  Hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden 
huomioon ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava liikkumavaraa näiden mekanismien 
toiminnan suhteen. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
83/394/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

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 
yhtiöiden toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksista ainakin
ympäristöasioiden, sosiaalisten seikkojen, 
sukupuoli- ja työllisyysasioiden, mukaan 
luettuina sosiaalinen vuoropuhelu ja 
ammattiyhdistysten oikeuksien 
kunnioittaminen, sekä ihmisoikeuksien
kunnioittamisen, korruption torjunnan ja 
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lahjontaan liittyvien seikkojen osalta, 
mukaan lukien seuraavat:

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että tämän direktiivin säännökset ovat yritysten yhteiskuntavastuun 
uuden määritelmän mukaisia ja että kynnysarvot ovat samat kuin tilinpäätösdirektiiveissä 
määritellyt vastaavat arvot.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
83/394/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin;

i) kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin, 
myös täytäntöönpantujen asianmukaisen 
huolellisuuden prosessien osalta;

Or. en

Perustelu

Viittaus asianmukaisen huolellisuuden prosesseihin on tarpeen, jotta selvennetään, että nämä 
prosessit voivat muodostaa hyvin tärkeän osan yritysten toteuttamista toimintalinjoista.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
83/394/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) näihin seikkoihin liittyvät 
raportointijaksolla sattuneet merkittävät 
tapaukset;

Or. en
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Perustelu

Muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen olisi sisällettävä tietoja kaikista 
merkittävistä tapauksista, jotka liittyvät määriteltyihin seikkoihin, koska nämä tiedot ovat 
välttämättömiä, jotta kuluttajille ja sijoittajille voidaan tarjota selvä ja kattava näkemys 
yritysten toiminnan vaikutuksista.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
83/394/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.

iii) näihin seikkoihin liittyvät yrityksiin ja 
yhteiskuntaan kohdistuvat riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

Or. en

Perustelu

Tätä muutosta ehdotetaan, jotta tekstistä saadaan yritysten yhteiskuntavastuun uuden 
määritelmän mukainen.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
83/394/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, niiden on 
annettava selvitys siitä, mikseivät ne tee 
näin. Selvityksen on sisällettävä päätöstä 
olla noudattamatta näitä seikkoja 
koskevia toimintalinjoja koskeva 
riskinarviointi.
Yritysten toiminnan 
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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. 
Komissio antaa ohjeet tämän direktiivin 
muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen liittyvien toimien 
soveltamisesta delegoiduilla säädöksillä 
[uuden direktiivin 2013/34 49] artiklan 
mukaisesti vuoden 2015 loppuun 
mennessä ja päivittää niitä säännöllisesti. 
Näiden ohjeiden on perustuttava 
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. 
Näihin ohjeisiin on sisällytettävä niitä 
seikkoja, joista tietoja on toimitettava, 
koskevat keskeiset tulosindikaattorit. 
Keskeisten tulosindikaattorien, jotka on 
kehitetty mittaamaan yrityksen toiminnan 
vaikutuksia ympäristöasioiden osalta, on 
katettava ainakin maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt ja 
materiaalien käyttö. Ohjeisiin on 
sisällyttävä yleisiä ja alakohtaisia 
määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Kuten Euroopan parlamentin yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa mietinnöissä on 
todettu, on tärkeää, että muut kuin taloudelliset tiedot kattavat myös alihankinta- ja 
toimitusketjut. Lisäksi on välttämätöntä, että sijoittajille ja kuluttajille tiedotetaan yritysten 
suorittamasta riskinarvioinnista, joka koskee päätöstä olla noudattamatta muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan raportointiin kuuluviksi määriteltyjä seikkoja koskevia 
toimintalinjoja. Jottei yrityksille aiheutettaisi oikeudellista epävarmuutta, ehdotetaan, että 
komissio laatii tämän direktiivin soveltamista koskevat ohjeet.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
83/394/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 on 
tukeuduttava ohjeisiin, jotka koskevat 
tämän direktiivin toimien soveltamista 
muita kuin taloudellisia tietoja koskevan 
selvityksen osalta, vuoden kuluttua niiden 
hyväksymisestä. Tätä ennen 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
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. Konsolidoidussa 
toimintakertomuksessa voidaan lisäksi
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

Or. en
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Tarkistus 21

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 ymmärtämisen
sekä selvityksen avoimuuden ja 
vertailtavuuden kannalta tarvittavassa 
laajuudessa sekä taloudelliset että 
tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen liiketoiminnan 
kannalta. Analyysin on sisällettävä 
Euroopan komission laatimissa ohjeissa 
määritellyt keskeiset tulosindikaattorit 
vuoden kuluttua niiden hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Keskeiset tulosindikaattorit ovat erittäin tärkeitä eri yritysten toimittamien tietojen välisen 
riittävän vertailtavuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
83/394/ETY
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ja niiden ohjeiden mukaisesti, jotka 
koskevat tämän direktiivin toimien 
soveltamista muita kuin taloudellisia 
tietoja koskevan selvityksen osalta,
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 ja 
sisältää 1 kohdan c alakohdan mukaiset 
asiaankuuluvat keskeiset 
tulosindikaattorit.”

Or. en

Perustelu

Taatakseen tärkeän joustavuuden yrityksille ja samanaikaisesti riittävän avoimuuden ja 
vertailtavuuden yritysten on käytettävä asiaankuuluvia keskeisiä tulosindikaattoreita, jotka 
ovat niiden tietojen mukaisia, jotka on annettu muita kuin taloudellisia tietoja koskevan 
selvityksen kattamilla aloilla, silloinkin, kun tällaiset yritykset käyttävät erilaisia 
raportointikehyksiä. 

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
83/394/ETY
36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanon valvonta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat ja riittävät mekanismit otetaan 
käyttöön sen varmistamiseksi, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot asianmukaisesti ja 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tehokkaat kansalliset menettelyt otetaan 
käyttöön tämän direktiivin velvoitteiden 
noudattamisen valvomiseksi ja että nämä 
menettelyt ovat kaikkien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
saatavilla, joilla on kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti oikeutettu 
intressi varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään ”viherpesun” ja harhaanjohtavien tietojen riskejä, jäsenvaltioissa on otettava 
käyttöön erityisiä mekanismeja direktiivin asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen 
noudattamisen valvonnan varmistamiseksi.  Hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden 
huomioon ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava liikkumavaraa näiden mekanismien 
toiminnan suhteen. 


