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Muudatusettepanek 13
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses
mittefinantsteabe ja mitmekesisust 
käsitleva teabe avalikustamisega suurte 
äriühingute ja kontsernide poolt

millega muudetakse nõukogu direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses 
finants- ning mittefinantsteabe ja 
mitmekesisust käsitleva teabe 
avalikustamisega suurte äriühingute ja 
kontsernide poolt

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 14
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 50 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 50 lõiget 1 ja 
artikli 153 lõiget 2,

Or. en

Muudatusettepanek 15
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks et tagada ELi kodanike 
usaldus ettevõtete vastu, on oluline 
suurem läbipaistvus seoses suurettevõtete 
tegevustega ja eelkõige seoses asutuste 
nime(de)ga, tegevuste laadiga ja 
geograafilise asukohaga, käibega, 
töötajate arvuga täistöökoha ekvivalentide 
alusel, teenitud kasumiga, kasumilt 
makstud maksude ja saadud toetustega. 
Seetõttu saab selle valdkonna 
kohustuslikku aruandlust pidada oluliseks 
osaks äriühingute ettevõttevastutusest 
sidusrühmade ja ühiskonna ees.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tõenditest nähtub, et 
mittefinantsteabe avalikustamine 
parandab äriühingu sotsiaal-, keskkonna-
ja inimõigustealast poliitikat ning 
juhtimissüsteeme, vähendades seega 
nende tegevusest põhjustatud halbu 
mõjusid. Samuti nähtub tõenditest, et kui 
äriühingud analüüsivad ja avalikustavad 
oma mittefinantsteavet nõuetekohaselt, 
suurendab see nende konkurentsivõimet 
ja kulusäästudena saadavat kasu, 
hõlbustab juurdepääsu rahastamisele, 
parandab tulemusi finantsturgudel ja 
tugevdab stabiilsust.
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Aruandlusmenetluste ühtlustamine 
ELi tasandil on vajalik, et suurendada 
kõikide ELi liikmesriikide sidusrühmade 
jaoks kindlustunnet ja ettevõtete head 
mainet.

Or. it

Muudatusettepanek 18
Josefa Andrés Barea

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 soo ning tööhõivega seotud küsimuste, 
sh sotsiaaldialoogi ja ametiühingute 
õiguste austamise, inimõiguste austamise 
ning korruptsioonivastase võitlusega 
seotud küsimuste kohta. Selline ülevaade 
peaks sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste, aruannete 
esitamise perioodil toimunud oluliste 
vahejuhtumite ja riskide kirjeldust. 

Or. es
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Muudatusettepanek 19
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 töötajatega seotud küsimuste, 
inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta. Selline ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust, 
võttes arvesse äriühingute täielikku 
tarneahelat.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse ja 
võrreldavuse suurendamiseks tuleks 
äriühingutelt nõuda, et nad esitavad oma 
majandusaasta aruandes 
mittefinantsülevaate, mis sisaldab teavet 
vähemalt keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete 
ja töötajatega seotud küsimuste, 
inimõiguste austamise ning 

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

korruptsioonivastase võitluse ning 
maksudest kõrvalehoidumisega seotud 
küsimuste kohta. Selline ülevaade peaks 
sisaldama nende küsimustega seotud 
põhimõtete, tulemuste ja riskide kirjeldust.

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Mittefinantsteabe avalikustamise 
aluseks peaks olema riskipõhine 
nõuetekohane hoolsus, mida äriühingud 
teevad tegelike ja võimalike halbade 
mõjude tuvastamiseks, ennetamiseks ja 
leevendamiseks vastavalt oma suurusele, 
tegevuse laadile ja kontekstile ning 
halbade mõjude riskide tõsidusele. 
Nõuetekohase hoolsuse põhimõtted on 
esitatud Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistes 
hargmaistele ettevõtetele ning ÜRO 
ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetes, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, mida komisjon on kohustunud 
järgima.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Üha suurem tuginemine 
olemasolevatele jätkusuutlikkus- ja 
aruandlusraamistikele ning ka uute 
raamistike pidev kujunemine ergutab 
üleminekut jätkusuutlikule 
maailmamajandusele. Kuna aga 
jätkusuutlikkus- ja 
aruandluspoliitikasuundi tekib kogu 
maailmas, sealhulgas ka arenguriikides, 
muutub üha suuremaks käsitlemist 
vajavaks probleemiks raamistike 
kooskõlastamine ja ühtlustamine, 
arvestades kattumise, vastuollu sattumise 
ning isegi konkureerivate standardite 
ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Kõnealuse teabe esitamisel oma 
vastavuse kohta rahvusvaheliste 
õigusaktide normidega kaitstud õigustele 
ja väärtustele kohaldavad äriühingud
ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, ning OECD suuniseid 
hargmaistele ettevõtjatele, samuti võivad 
äriühingud tugineda riiklikele 
raamistikele, ELi raamistikele nagu 
ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteem (EMAS) ning 
muudele rahvusvahelistele raamistikele 
nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
(ÜRO) Global Compact, Rahvusvahelise 
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deklaratsioon rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI).

Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
kolmepoolsele deklaratsioonile
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalsele aruandlusalgatusele (GRI).

Or. en

Muudatusettepanek 24
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Kõnealuse teabe esitamisel võivad 
äriühingud tugineda 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) 2011. 
aasta suunised hargmaistele ettevõtjatele, 
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni 
(ISO) 26000, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kolmepoolne 
deklaratsioon rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning 
globaalne aruandlusalgatus (GRI). 
Eelkõige peaksid ELi ettevõtted järgima 
aga Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) hargmaistele 
ettevõtjatele mõeldud suuniseid, et tagada 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse poliitika 
võrreldavus ning kehtestada töökindel 
standard. Siduv standard peaks saama 
kättesaadavaks viie aasta jooksul pärast 
käeoleva direktiivi jõustumist.

Or. de
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Muudatusettepanek 25
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Majandusaasta aruanded sisaldavad 
konkreetse äriühingu sektori seisukohast 
asjakohaseid mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid ulatuses, mis on vajalik 
äriühingute inimõigustealaste, 
sotsiaalsete ja keskkonnamõjude 
mõistmiseks. Näiteks mitterahaliste
näitajate keskkonnaaspektid peaksid 
hõlmama kasvuhoonegaaside heidete 
ning energia-, materjalide, vee- ja 
maakasutuse hindamist. See hindamine 
peaks hõlmama hinnangut nende 
ressursside kasutamisele äriühingu 
tarneahelas.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Selleks et parandada äriühingute 
esitatava mittefinantsteabe järjepidevust 
ja võrreldavust, peaks komisjon töötama 
välja ühtlustatud raamistiku, mis 
sisaldaks asjakohaseid peamisi 
tulemusnäitajaid ja ressursside mõõtmise 
meetodeid, võttes arvesse rahvusvahelisi 
raamistikke, eelkõige seoses ettevõtete 
vastutusega austada rahvusvaheliste 
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õigusaktide normidega kaitstud õigusi ja 
väärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 c) Liikmesriigid tagavad piisavate ja 
tulemuslike vahendite olemasolu, et 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
jõustada see, et ettevõtted saaksid 
täielikult, täpselt ja usaldusväärselt 
mittefinantsteavet avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Investorite juurdepääs 
mittefinantsteabele on samm lähemale 
verstapostile, milleks on 2020. aastaks 
selliste turu- ja poliitikastiimulite 
kehtestamine, millega ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava14 raames 
premeeritakse ettevõtete investeeringuid 
tõhususse.

(9) Investorite juurdepääs 
mittefinantsteabele on samm lähemale 
verstapostile, milleks on 2020. aastaks 
selliste turu- ja poliitikastiimulite 
kehtestamine, millega ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava14 raames 
premeeritakse ettevõtete investeeringuid 
tõhususse. Tulevasi ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse alaseid meetmeid tuleb käsitleda 
terve väärtusahela raames, hõlmates nii 
tooraine, kaubanduse kui jäätmekäitluse 
etappe.
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Or. de

Muudatusettepanek 29
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 17,5 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 35 miljoni euro.

Or. en

Selgitus

Suure äriühingu mõistet tuleks tõlgendada kooskõlas 4. raamatupidamisdirektiivis 
olemasoleva mõistega, mille kohaselt on äriühing suur, kui tema töötajate keskmine arv 
ületab 250 ja kui bilansimaht ületab 17,5 miljonit eurot või puhaskäive ületab 35 miljonit 
eurot.

Muudatusettepanek 30
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
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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.

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. es

Muudatusettepanek 31
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es
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Muudatusettepanek 32
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
erivajadused, 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. el

Muudatusettepanek 33
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
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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.

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

Or. es

Selgitus

Puude tõttu diskrimineerimine on küsimus, millega tegeleb ELi diskrimineerimisvastane õigus 
ja mida tunnustatakse vanuse, soo, geograafilise päritolu jne (artikkel 10) kõrval ka Euroopa 
Liidu lepingus, lisaks sellele kutsutakse Euroopa puuetega inimeste strateegias üles 
integreerima puude küsimust kõikidesse Euroopa poliitikavaldkondadesse, mis hõlmab selle 
lisamist ettevõtjate sotsiaalse vastutuse riiklikesse ja juhtimisalastesse tegevuskavadesse. 

Muudatusettepanek 34
Alejo Vidal-Quadras

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 

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

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 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„1. (a) Majandusaasta aruanne sisaldab 
erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevuse 
ja positsiooni arengust ja tulemustest koos 
kirjeldusega äriühingu ees seisvate 
peamiste riskide juhtimisest ja 
ebakindlatest asjaoludest.

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. (a) Majandusaasta aruanne sisaldab (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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erapooletut ülevaadet äriühingu äritegevuse 
ja positsiooni arengust ja tulemustest koos 
kirjeldusega äriühingu ees seisvatest 
peamistest riskidest ja ebakindlatest 
asjaoludest.

Or. el

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 37
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja 
keerukust arvestav äriühingu äritegevuse ja 
positsiooni arengut ja tulemusi käsitlev 
tasakaalustatud ja terviklik analüüs. 
Seejuures peaks aruandluskohustus 
lähtuma eelkõige OECD 2011. aasta 
suunistest hargmaistele ettevõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja 
keerukust arvestav äriühingu äritegevuse ja 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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positsiooni arengut ja tulemusi käsitlev 
tasakaalustatud ja terviklik analüüs.

Or. el

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 39
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
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, milles 
on esitatud teave ettevõtte tegevuse mõju 
kohta ühiskonnale, mis puudutab 
vähemalt keskkonnaküsimusi, 
sotsiaalseid, tööhõive ja sooga seotud 
küsimusi, sh sotsiaaldialoogi ja 
ametiühingute õiguste austamist ning 
inimõiguste austamise ja 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. es

Muudatusettepanek 40
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 41
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

võitlusega seotud küsimuste kohta – võttes 
arvesse äriühingu täielikku tarneahelat –, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Muudatusettepanek 42
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mittefinantsteabe aruandluse asjakohasus on erinevates tööstusharudes erinev. Mõne 
äriühingu puhul võib see olla väga oluline ja sellega seoses on tekkinud turu surve, aga 
teistele ei pruugi see oluline olla. Seetõttu tuleks lasta äriühingutel otsustada, kas selline 
aruandlus on mõistlik, nagu see on sätestatud praeguses aruandlusnõuete versioonis.

Muudatusettepanek 43
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Teeb ettepaneku lisada sellise mittefinantsteabe avalikustamise kohustus, mis võimaldab 
võidelda maksudest kõrvalehoidumise vastu, mis on üks G20 eesmärkidest.

Muudatusettepanek 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 500 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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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:

Or. el

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 45
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) aruannete esitamise perioodil 
toimunud nende aspektidega seotud 
olulised vahejuhtumid;

Or. es

Selgitus

Mittefinantsülevaade peab sisaldama teavet kõikide oluliste vahejuhtumite kohta, mis on 
seotud mainitud aspektidega, kuna kõnealune teave on vajalik, et pakkuda tarbijatele ja 
investeerijatele selget ja ülevaatlikku arusaama ettevõtte tegevuse mõjudest.

Muudatusettepanek 46
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

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

iii) nende küsimustega seotud riskid
äriühingu selliste tegevuste puhul, mis 
võivad põhjustada või on põhjustanud 
tõsiseid halbu sotsiaalseid, keskkonna- või 
inimõigustealaseid mõjusid, ja see, kuidas 
äriühing neid riske juhib.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) nende küsimustega seotud riskid 
ettevõtte ja ühiskonna jaoks ja see, kuidas 
ettevõte neid riske juhib.

Or. es

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek tehakse selleks, et viia tekst kooskõlla ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse uue määratlusega. 

Muudatusettepanek 48
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) nende küsimustega seotud riskid ja see, iii) nende küsimustega seotud peamised 
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kuidas äriühing neid riske juhib. sektoripõhised riskid ja see, kuidas 
äriühing neid riske juhib.

Or. it

Selgitus

Sidusrühmade riskid erinevad ettevõtteti ja riskide olulisuse järjekorda ei saa määratleda 
ilma objektiivsete ja normitud võrdlusuuringuteta. 

Muudatusettepanek 49
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) ressursikasutuse, sealhulgas 
vähemalt maakasutuse, veekasutuse, 
kasvuhoonegaaside heite, 
energiakasutuse ja materjalikasutuse 
analüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Otsus, kas järgida ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, on jäetud äriühingute teha. Sel 
juhul võib järeldada, et äriühing ei pea neid põhimõtteid oma majandustegevusele vajalikuks 
ja/või investorid ei ilmuta erilist huvi selle teabe vastu. Pole aga selge, miks peaks äriühing 
seda siis selgitama.

Muudatusettepanek 51
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui ettevõttel ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee. 
Selgitus peab sisaldama riskihindamist 
nende põhimõtete mitterakendamise 
otsuse kohta. 
Ettevõtte tegevuse mõju hulka 
ühiskonnale tuleb arvata nii 
referentettevõtte kui ka sellega äriliselt 
seotud teiste ettevõtete tegevuse 
tagajärjed, nagu ühisettevõtted ning 
tarne- ja allhankeahelad. 

Or. es

Selgitus

Nagu parlamendi aruannetes ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta mainitakse, on oluline, et 
mittefinantsteave hõlmaks ka tarne- ja allhankeahelaid. Lisaks on vajalik, et investeerijad ja 
tarbijad oleksid teadlikud nende ettevõtete läbi viidud riskihindamistest, kes ei rakenda 
mittefinantsteabe alaste küsimuste põhimõtteid. 

Muudatusettepanek 52
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui käesoleva direktiiviga hõlmatud ja 
vähem kui 500 töötajaga äriühingul ei ole 
põhimõtteid seoses neist ühe või enama 
valdkonnaga, peab ta esitama selgituse, 
miks ta seda ei tee.

Or. en

Selgitus

Eeskirjade täitmise ja nendest kõrvalekaldumise põhjuste selgitamise lähenemisviisi tuleks 
kohaldada üksnes 250–500 töötajaga äriühingutele. Üle 500 töötaja puhul peaks käesolevas 
direktiivis ettenähtud teabe avalikustamise nõue olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 53
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellise teabe esitamisel peaks äriühing 
võtma arvesse oma kohustust austada 
rahvusvaheliste õigusaktidega kaitstud 
õigusi ja väärtusi. Sellega seoses peaks 
äriühing kohaldama ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele. Sellise teabe 
esitamisel võib äriühing lisaks tugineda 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
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tehes täpsustama, millisele raamistikule ta 
on tuginenud. Selle sätte kohaldamine ei 
piira käesoleva direktiivi või muude 
selliste Euroopa Liidu õigusaktide või 
suuniste nõudeid, mis sisaldavad 
konkreetsemaid eeskirju äriühingute 
mittefinantsteabe avaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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 peab ettevõte 
kõnealuse direktiivi kohaldamiseks 
tuginema mittefinantsteabe suunistele ühe
aasta möödumisel peale nende 
vastuvõtmist. Enne seda peab ettevõte 
vähemalt tuginema ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtetele, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni ( OECD) suunistele 
hargmaistele ettevõtjatele. Ettevõte võib 
ka tugineda riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes täpsustama, millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Or. es

Muudatusettepanek 55
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) Ettevõtte arengu, tulemuste või 
positsiooni, samuti ühiskonnale 
avaldatava mõju mõistmiseks vajalikus 
ulatuses ning analüüsi läbipaistvuse ja 
võrreldavuse huvides hõlmab see
konkreetse äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid. 
Analüüs peab sisaldama peamisi 
tulemusnäitajaid, mis on määratletud 
komisjoni välja töötatud suunistes ühe 
aasta möödumisel peale nende 
vastuvõtmist. 

Or. es

Selgitus

Peamised tulemusnäitajad on äärmiselt olulised, et tagada erinevate ettevõtete esitatud teabe 
asjakohasel tasemel võrreldavus. 

Muudatusettepanek 56
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 58
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) artikli 46 kohaste nõuete 
rakendamiseks võtab komisjon vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
53 a (uus), milles kehtestatakse vähemalt 
järgmist teavet hõlmav miinimumnäitajate 
loend:
- sotsiaalne: andmed tööhõive, 
kollektiivlepingute, tasustruktuuri, 
tervishoiu ja ohutuse, koolituse ja 
hariduse kohta sugude ja piirkondade 
lõikes;
- keskkond: andmed ressursikasutuse, 
sealhulgas vähemalt maakasutuse, 
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veekasutuse, kasvuhoonegaaside heite, 
energiakasutuse ja materjalikasutuse 
kohta;
- inimõigused: andmed inimõigustega 
seotud esitatud kaebuste arvu ja võetud 
meetmete kohta äriühingu, tarnijate ja 
muude äripartnerite puhul.
Delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 18 
kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Komisjon asutab mittefinantsteabe 
avalikustamise juhtnõukogu, et toetada 
mittefinantsteabe aruandluse nõuete 
rakendamist ning kaasata sidusrühmi 
artikli 46 lõikes 1 osutatud 
rahvusvaheliste standardite ja 
mitterahaliste tulemusnäitajate meetodite 
ning kasutamise suuniste väljatöötamisse 
avatud ja tasakaalustatud viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Bernd Lange

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

(d a) Kolmandates riikides tegutsevad 
Euroopa ettevõtted peavad 
aruandluskohustuse raames kajastama 
oma tegevust seoses sotsiaalsete, 
keskkonna- ja töötajatega seotud 
küsimuste ning inimõiguste austamisega 
ka kolmandates riikides.”

Or. de

Muudatusettepanek 61
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. 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.“

„4. 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 
majandusaasta aruande osa, mis 
avaldatakse sellega koos või millele selles 
viidatakse.”

Or. en

Selgitus

Mittefinantsteabe olulisusele vaatamata peaks äriühingutel siiski olema vabadus otsustada, 
kuidas ja kus seda avaldada. Äriühingud, mis juba avaldavad eraldi aruandeid, peaksid 
saama samamoodi jätkata.
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Muudatusettepanek 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. 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.”

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. el

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 63
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Äriühing, kes on tütarettevõtja, on 
vabastatud lõike 1 punktis b kehtestatud 
kohustusest juhul, kui äriühing ja selle 
tütarettevõtjad on konsolideeritud teise 
äriühingu finantsaruannetes ja 
majandusaasta aruandes ning kõnealune 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
on koostatud vastavalt direktiivi 
83/349/EMÜ artikli 36 lõikele 1.”

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 64
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Äriühing, kes on tütarettevõtja, on 
vabastatud lõike 1 punktis b kehtestatud 
kohustusest juhul, kui äriühing ja selle 
tütarettevõtjad on konsolideeritud teise 
äriühingu finantsaruannetes ja 
majandusaasta aruandes ning kõnealune 
konsolideeritud majandusaasta aruanne on 
koostatud vastavalt direktiivi 83/349/EMÜ 
artikli 36 lõikele 1.”

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. el

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 65
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, geograafiline mitmekesisus, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 

välja jäetud
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aruandeperioodil. Kui äriühingul selline 
poliitika puudub, sisaldab aruanne selget 
ja põhjendatud selgitust, miks see nii on.”

Or. en

Selgitus

Nõukogu koosseisu avalikustamist puudutavad õiguslikud nõuded on juba olemas. Lisaks 
sätestatakse kavandatavas ettepanekus täpsed parameetrid, millega näib, et nähakse ette 
konkreetne mitmekesisuspoliitika, selle asemel et avalikustamine lihtsalt kohustuslikuks 
muuta.

Muudatusettepanek 66
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
sugu ja muude aspektidega, nagu vanus, 
geograafiline mitmekesisus, puue, 
hariduslik ja ametialane taust, selle 
mitmekesisuspoliitika eesmärgid, kuidas 
seda on rakendatud ning selle tulemused 
aruandeperioodil.”

Or. es

Muudatusettepanek 67
Francisco Sosa Wagner

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

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

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

Or. es

Selgitus

Puude tõttu diskrimineerimine on küsimus, millega tegeleb ELi diskrimineerimisvastane õigus 
ja mida tunnustatakse vanuse, soo, geograafilise päritolu jne (artikkel 10) kõrval ka Euroopa 
Liidu lepingus, lisaks sellele kutsutakse Euroopa puuetega inimeste strateegias üles 
integreerima puude küsimust kõikidesse Euroopa poliitikavaldkondadesse, mis hõlmab selle 
lisamist ettevõtjate sotsiaalse vastutuse riiklikesse ja juhtimisalastesse tegevuskavadesse. 

Muudatusettepanek 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„g) äriühingu haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, erivajadused, 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.”
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Or. el

Muudatusettepanek 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 70
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad tõhusad ja sobivad 
mehhanismid, mis võimaldavad ettevõtetel 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
nõuetekohaselt avalikustada 
mittefinantsteavet. 
Liikmesriigid tagavad käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste 
täitmiseks tõhusate riiklike menetluste 
loomise ning selle, et need menetlused 
oleksid kättesaadavad kõikidele 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kellel 
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on õigustatud huvi kõnealuse direktiivi 
sätete järgimise tagamisel. 

Or. es

Selgitus

Käesoleva direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks ja jõustamiseks on liikmesriikides vaja 
luua erimehhanismid. Kuna liikmesriikide olud on erinevad, peavad nad omama kõnealuste 
mehhanismide toimimise osas vajalikku paindlikkust. 

Muudatusettepanek 71
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse järgmine artikkel 53 a a:
„Artikkel 53 a a

Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artikli 46 punktis c a osutatud 
delegeeritud volitused antakse komisjonile 
neljaks aastaks alates...(4)*. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt kuus kuud enne nelja-
aastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimine pikeneb vaikimisi samadeks 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
pikendamisele vastuväite vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artikli 46 punktis c a osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
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Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle ühel 
ajal nii Euroopa Parlamendile kui ka 
nõukogule.
5. Artikli 46 punkti c a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kolme kuu 
võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 72
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivi 2013/34/EL muudatus
Lisatakse artikkel 48 a:
„Artikkel 48 a
Lisaavalikustamine riigiti kõigi sektorite 
puhul
1. Liikmesriigid nõuavad, et iga äriühing 
avalikustaks konsolideeritud 
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majandusaasta aruande põhjal üldsusele 
igal aastal järgmise teabe, täpsustades 
seda liikmesriikide ja kolmandate riikide 
kaupa, kus tal on tegevuskoht:
a) nimi/nimed, tegevuste laad ja 
geograafiline asukoht
b) käive
c) töötajate arv täistöökoha ekvivalentide 
alusel
d) maksustamiseelne kasum või kahjum
e) maksud kasumilt või kahjumilt
f) avalikult sektorilt saadud toetused
2. Käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
kohustust ei kohaldata äriühingule, mida 
reguleeritakse liikmesriigi õigusega, mille 
emaettevõtja kuulub liikmesriigi 
õigusaktide kohaldamisalasse ja mille 
teave on lisatud kõnealuse valdus-
/emaettevõtja avalikustatud teabesse 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 1.
3. Lõikes 1 osutatud teavet auditeeritakse 
kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja see 
avaldatakse võimalusel majandusaasta 
aruannete lisana või asjakohasel juhul 
asjaomase äriühingu konsolideeritud 
majandusaasta aruannete lisana.”

Or. en

Muudatusettepanek 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Konsolideeritud majandusaasta aruanne 
sisaldab erapooletut ülevaadet äriühingu 
äritegevusest ja positsioonist ja 

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

konsolideeritud ettevõtete positsioonist 
tervikuna ning ka kirjeldust äriühingu ees 
seisvate peamiste riskide juhtimisest ja 
ebakindlatest asjaoludest.

Or. ro

Muudatusettepanek 74
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ülevaates analüüsitakse tasakaalustatult 
äriühingu äritegevust ja positsiooni ning 
konsolideeritud äriühingute positsiooni 
tervikuna, võttes arvesse äriühingu suurust 
ja keerukust. Seejuures peaks 
aruandluskohustus lähtuma eelkõige 
OECD 2011. aasta suunistest 
hargmaistele ettevõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/394/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20 
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul 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, milles on esitatud 
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teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

teave ettevõtte tegevuse mõju kohta 
ühiskonnale, mis puudutab vähemalt
keskkonnaküsimusi, sotsiaalseid, tööhõive 
ja sooga seotud küsimusi, sh 
sotsiaaldialoogi ja ametiühingute õiguste 
austamist ja inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. es

Selgitus

On oluline tagada, et käesolev direktiiv oleks kooskõlas ettevõtjate sotsiaalse vastutuse uue 
määratlusega ja et võrdlustasemed oleksid samad nagu raamatupidamisdirektiivides 
sätestatakse. 

Muudatusettepanek 76
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 78
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20 

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 
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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:

miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
asjakohasel juhul mittefinantsülevaadet, 
milles on esitatud teave eelkõige 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ning korruptsioonivastase
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Mittefinantsteabe aruandluse asjakohasus on erinevates tööstusharudes erinev. Mõne 
äriühingu puhul võib see olla väga oluline ja sellega seoses on tekkinud turu surve, aga 
teistele ei pruugi see oluline olla. Seetõttu tuleks lasta äriühingutel otsustada, kas selline 
aruandlus on mõistlik, nagu see on sätestatud praeguses aruandlusnõuete versioonis.

Muudatusettepanek 79
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 78/660/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 80
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/394/CEE
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 – punkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) aruannete esitamise perioodil 
toimunud nende aspektidega seotud 
olulised vahejuhtumid;

Or. es

Selgitus

Mittefinantsülevaade peab sisaldama teavet kõikide oluliste vahejuhtumite kohta, mis on 
seotud mainitud aspektidega, kuna kõnealune teave on vajalik, et pakkuda tarbijatele ja 
investeerijatele selget ja ülevaatlikku arusaama ettevõtte tegevuse mõjudest.

Muudatusettepanek 81
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) nende küsimustega seotud riskid
äriühingu selliste tegevuste puhul, mis 
võivad põhjustada või on põhjustanud 
tõsiseid halbu sotsiaalseid, keskkonna- või
inimõigustealaseid mõjusid, ja see, kuidas 
äriühing neid riske juhib.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Josefa Andrés Barea
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/394/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 3 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iii) nende küsimustega seotud riskid 
ettevõtte ja ühiskonna jaoks ja see, kuidas 
ettevõte neid riske juhib.

Or. es

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek tehakse selleks, et viia tekst kooskõlla ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse uue määratlusega. 

Muudatusettepanek 83
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) ressursikasutuse, sealhulgas 
vähemalt maakasutuse, veekasutuse, 
kasvuhoonegaaside heite ja 
materjalikasutuse analüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Jürgen Creutzmann

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

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Otsus, kas järgida ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, on jäetud äriühingute teha. Sel 
juhul võib järeldada, et äriühing ei pea neid põhimõtteid oma majandustegevusele vajalikuks 
ja/või investorid ei ilmuta erilist huvi selle teabe vastu. Pole aga selge, miks peaks äriühing 
seda siis selgitama.

Muudatusettepanek 85
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/394/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, peab ta esitama 
selgituse, miks ta seda ei tee. Selgitus peab 
sisaldama riskihindamist nende 
põhimõtete mitterakendamise otsuse 
kohta. 
Ettevõtte tegevuse mõju hulka 
ühiskonnale tuleb arvata nii 
konsolideeritava ettevõtte tegevuse 
tagajärjed kui ka referentettevõttega 
äriliselt seotud teiste ettevõtete tegevuse 
tagajärjed, nagu ühisettevõtted ning 
tarne- ja allhankeahelad. 

Or. es
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Selgitus

Nagu parlamendi aruannetes ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta mainitakse, on oluline, et 
mittefinantsteave hõlmaks ka tarne- ja allhankeahelaid. Lisaks on vajalik, et investeerijad ja 
tarbijad teaksid nende ettevõtete poolt läbi viidud riskihindamisi, kellel ei ole põhimõtteid 
mittefinantsteabe alaste küsimuste kohta. 

Muudatusettepanek 86
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 vähem kui 500 töötajaga 
konsolideeritud ettevõtjad tervikuna ei oma 
põhimõtteid seoses neist ühe või enama 
küsimusega, peab äriühing esitama 
selgituse, miks ta seda ei tee.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/394/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellise teabe esitamisel peab 
konsolideeritud aastaaruanne kõnealuse 
direktiivi kohaldamiseks põhinema 
mittefinantsteabe suunistel ühe aasta 
möödumisel peale nende vastuvõtmist. 
Enne seda peab konsolideeritud 
aastaaruanne põhinema vähemalt 
äritegevuse ja inimõiguste 
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juhtpõhimõtetel, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada” ning Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) 
suunistel hargmaistele ettevõtjatele. 
Konsolideeritud aastaaruanne võib ka
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või 
rahvusvahelistel raamistikel ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.

Or. es

Muudatusettepanek 88
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellise teabe esitamisel peaks äriühing 
võtma arvesse oma kohustust austada 
rahvusvaheliste õigusaktidega kaitstud 
õigusi ja väärtusi. Sellega seoses peaks 
äriühing kohaldama ÜRO ettevõtluse ja 
inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega 
rakendatakse ÜRO raamistikku „Kaitsta, 
austada ja heastada” ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunised 
hargmaistele ettevõtjatele. Sellise teabe 
esitamisel võib äriühing lisaks tugineda 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes täpsustama, millisele raamistikule ta 
on tuginenud. Selle sätte kohaldamine ei 
piira käesoleva direktiivi või muude 
selliste Euroopa Liidu õigusaktide või 
suuniste nõudeid, mis sisaldavad 
konkreetsemaid eeskirju äriühingute 
mittefinantsteabe avaldamise kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 89
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Analüüs hõlmab asjaomase äriühingu 
seisukohast asjakohaseid rahalisi kui 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.
Käesoleva direktiivi rakendamiseks võtab 
komisjon vastu delegeeritud õigusakte 
vastavalt artiklile 53 a (uus), milles 
kehtestatakse vähemalt järgmist teavet 
hõlmav miinimumnäitajate loend:
- sotsiaalne: andmed tööhõive, 
kollektiivlepingute, tasustruktuuri, 
tervishoiu ja ohutuse, koolituse ja 
hariduse kohta sugude ja piirkondade 
lõikes;
- keskkond: andmed ressursikasutuse, 
sealhulgas vähemalt maakasutuse, 
veekasutuse, kasvuhoonegaaside heite, 
energiakasutuse ja materjalikasutuse 
kohta;
- inimõigused: andmed inimõigustega 
seotud esitatud kaebuste arvu ja võetud 
meetmete kohta äriühingu, tarnijate ja 
muude äripartnerite puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Sellise arengu, tulemuste või positsiooni 
mõistmiseks vajalikus ulatuses hõlmab 
analüüs asjaomase äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Sellise arengu, tulemuste või positsiooni, 
samuti ühiskonnale avaldatava mõju
mõistmiseks vajalikus ulatuses ning
analüüsi läbipaistvuse ja võrreldavuse 
huvides hõlmab see konkreetsete 
äriühingute seisukohast asjakohaseid nii 
rahalisi kui ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid. Analüüs peab sisaldama 
peamisi tulemusnäitajaid, mille on 
määratletud komisjon välja töötanud 
suunistes ühe aasta möödumisel peale 
nende vastuvõtmist. 

Or. es

Selgitus

Peamised tulemusnäitajad on äärmiselt olulised, et tagada erinevate ettevõtete esitatud teabe 
asjakohasel tasemel võrreldavus. 

Muudatusettepanek 91
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise arengu, tulemuste või positsiooni 
mõistmiseks vajalikus ulatuses hõlmab 
analüüs asjaomase äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.

Sellise arengu, tulemuste või positsiooni 
mõistmiseks vajalikus ulatuses hõlmab 
analüüs asjaomase äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui asjakohasel 
juhul ka mitterahalisi peamisi 
tulemusnäitajaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandates riikides tegutsevad Euroopa 
ettevõtted peavad aruandluskohustuse 
raames kajastama oma tegevust seoses 
sotsiaalsete, keskkonna- ja töötajatega 
seotud küsimuste ning inimõiguste 
austamisega ka kolmandates riikides.”

Or. de

Muudatusettepanek 93
Jürgen Creutzmann

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, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
ulatuslik aruanne on konsolideeritud 
majandusaasta aruande osa, mis 
avaldatakse sellega koos või millele selles 
viidatakse.

Or. en
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Selgitus

Mittefinantsteabe olulisusele vaatamata peaks äriühingutel siiski olema vabadus otsustada, 
kuidas ja kus seda avaldada. Äriühingud, mis juba avaldavad eraldi aruandeid, peaksid 
saama samamoodi jätkata.

Muudatusettepanek 94
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 83/394/EMÜ
Artikkel 36 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad tõhusad ja 
sobivad mehhanismid, mis võimaldavad 
ettevõtetel kooskõlas käesoleva direktiivi 
sätetega nõuetekohaselt avalikustada 
mittefinantsteavet. 
Liikmesriigid tagavad käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste 
täitmiseks tõhusate riiklike menetluste 
loomise ning selle, et need menetlused 
oleksid kättesaadavad kõikidele 
füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kellel 
on õigustatud huvi kõnealuse direktiivi 
sätete järgimise tagamisel.”

Or. es

Selgitus

Selleks, et vältida nn rohepesuohtu ning eksitavat teavet, tuleb käesoleva direktiivi 
nõuetekohaseks rakendamiseks ja jõustamiseks luua liikmesriikides erimehhanismid. Kuna 
liikmesriikide olud on erinevad, peavad nad omama kõnealuste mehhanismide toimimise osas 
vajalikku paindlikkust. 

Muudatusettepanek 95
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
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Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Lisatakse järgmine artikkel 53 a:
„Artikkel 53a 
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 36 osutatud delegeeritud 
volitused antakse komisjonile neljaks 
aastaks alates...(4)*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kuus kuud enne nelja-aastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimine pikeneb vaikimisi samadeks 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
pikendamisele vastuväite vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.
3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 36 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle ühel 
ajal teatavaks nii Euroopa Parlamendile 
kui ka nõukogule.
5. Artikli 36 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
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et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kolme kuu 
võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 96
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
Direktiiv 2002/14/EÜ
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Direktiivi 2002/14/EÜ muudatused

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:
1) Lõikele 2 lisatakse järgmine punkt d:
„d) asjakohasel juhul teave ja 
konsultatsioon mittefinantsteabe ja 
mitmekesisust käsitleva teabe kohta, mis 
sisaldub vastavalt direktiivis 78/660/EMÜ 
ja direktiivis 83/349/EMÜ osutatud 
majandusaasta või konsolideeritud 
majandusaasta aruannetes.”

Or. en

Muudatusettepanek 97
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva 
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direktiivi vastuvõtmist] vaatab komisjon 
läbi direktiivi 78/660 artikli 46 sätted ja 
direktiivi 83/349 artikli 36 sätted ning 
esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, millele vajaduse 
korral lisatakse seadusandlikud 
ettepanekud seoses järgmisega:
- tegelikult avaldatud mittefinantsteave, 
sealhulgas tarneahela ulatus, kas see on 
tõhus, kas on ette nähtud piisavad juhised 
ja meetodid;
- edusammud seoses mittefinantsteabe 
aruandlusega kogu maailmas;
- ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada ja 
heastada” ja selle juhtpõhimõtete ning 
OECD hargmaistele ettevõtetele mõeldud 
suuniste rakendamine;
- delegeeritud õigusaktidega vastu võetud 
näitajate kasutamine;
- hinnang nende sätete kohustuslikuks 
muutmisele ka 250–499 töötajaga 
äriühingute puhul;
- olemasolevate kontrolli- ja 
jõustamismehhanismide tõhusus.

Or. en


