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Tarkistus 13
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 
83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä 
suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä 
edellytettävien muiden kuin taloudellisten 
tietojen ja monimuotoisuutta koskevien 
tietojen julkistamisen osalta

neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 
83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä 
suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä 
edellytettävien taloudellisten tietojen,
muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen 
julkistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 14
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 50 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 50 artiklan 1 kohdan ja 
153 artiklan 2 kohdan,

Or. en

Tarkistus 15
Philippe Lamberts
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jotta varmistetaan unionin 
kansalaisten luottamus yrityksiin, on 
tärkeää lisätä avoimuutta, joka koskee 
suurten yritysten toimintaa ja erityisesti 
niiden toimipaikkojen nimeä tai nimiä, 
toiminnan luonnetta ja maantieteellistä 
sijaintia, liikevaihtoa, palkatun 
henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä 
vastaavana, voittoja, voiton jaosta 
maksettuja veroja ja saatuja tukia. 
Pakollinen raportointi tällä alalla voidaan 
tämän vuoksi nähdä tärkeänä osana 
vastuuta, joka yrityksillä on sidosryhmiä 
ja yhteiskuntaa kohtaan.

Or. en

Tarkistus 16
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On saatu näyttöä siitä, että muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistaminen 
parantaa yhteiskuntaan, ympäristöön ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä yritysten 
toimintatapoja sekä hallintojärjestelmiä ja 
vähentää siten niiden toimista aiheutuvia 
kielteisiä vaikutuksia. Näyttöä on myös 
siitä, että yritykset, jotka analysoivat 
asianmukaisesti muita kuin taloudellisia 
tietoja ja ilmoittavat niistä, parantavat 
kilpailukykyään, saavuttavat 
kustannussäästöjä, saavat helpommin 
pääomaa, parantavat suoritustaan 
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rahoitusmarkkinoilla ja lisäävät vakautta.

Or. en

Tarkistus 17
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Raportointimenettelyjen Euroopan 
laajuinen yhdenmukaistaminen on 
välttämätöntä, jotta yrityksestä voidaan 
antaa kaikille unionin jäsenvaltioiden 
sidosryhmille vakuuttavia tietoja ja 
osoituksia yrityksen hyvästä maineesta.

Or. it

Tarkistus 18
Josefa Andrés Barea

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, sukupuoleen ja työhön 
liittyviin kysymyksiin, myös sosiaaliseen 
vuoropuheluun sekä 
ammattiyhdistysoikeuksien 
kunnioittamiseen, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen, korruption torjuntaan ja 
lahjontaan liittyviä tietoja. Kyseisessä 
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selvityksessä olisi oltava kuvaus näihin 
seikkoihin liittyvistä toimintalinjoista, 
tuloksista, merkittävistä tapahtumista 
raportointijakson aikana ja riskeistä.

Or. es

Tarkistus 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja työntekijöihin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
korruption torjuntaan ja lahjontaan liittyviä 
tietoja. Kyseisessä selvityksessä olisi 
oltava kuvaus näihin seikkoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä 
yritysten koko toimitusketjun perusteella.

Or. en

Tarkistus 20
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eri puolilla unionia julkistettavien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 

(6) Eri puolilla unionia julkistettavien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
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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.

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 ja veropetosten torjuntaan ja 
lahjontaan liittyviä tietoja. Kyseisessä 
selvityksessä olisi oltava kuvaus näihin 
seikkoihin liittyvistä toimintalinjoista, 
tuloksista ja riskeistä.

Or. fr

Tarkistus 21
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisen olisi perustuttava yritysten 
toteuttamaan riskiperusteiseen due 
diligence -prosessiin, jonka avulla ne 
yksilöivät, estävät ja lieventävät todellisia 
ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia 
soveltuvin osin kokoonsa, toiminnan 
luonteeseen ja toimintaympäristöön sekä 
haitallisia vaikutuksia koskevien riskien 
vakavuuteen nähden. Due diligence 
-prosessia koskevat periaatteet on 
vahvistettu Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamissa 
toimintaohjeissa sekä yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevissa YK:n 
ohjaavissa periaatteissa, joilla pannaan 
täytäntöön suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, jota komissio on sitoutunut 
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noudattamaan.

Or. en

Tarkistus 22
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Yhä useammat viittaukset nykyisiin 
kestävää kehitystä ja raportointia 
koskeviin kehyksiin sekä uusien kehysten 
jatkuva esittäminen edistävät siirtymistä 
kestävään maailmantalouteen. Kestävän 
kehityksen raportointia koskevat 
linjaukset ovat lisääntyneet 
maailmanlaajuisesti, myös kehitysmaissa, 
joten kehysten johdonmukaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen ovat yhä suurempi 
haaste, johon olisi puututtava, koska 
vaarana on, että normit ovat 
päällekkäisiä, ristiriitaisia ja jopa 
kilpailevat keskenään.

Or. en

Tarkistus 23
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(7) Antaessaan tietoja kansainvälisen 
oikeuden normien suojaamien oikeuksien 
ja arvojen noudattamisesta yritysten olisi 
noudatettava yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia 
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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).

periaatteita, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, sekä
OECD:n monikansallisille yrityksille 
antamia toimintaohjeita ja yritykset voivat 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, EU:n 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja muihin kansainvälisiin kehyksiin, 
kuten Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
Global Compact -aloite, Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) standardi 
26000, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kolmikantainen periaatejulistus 
monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta sekä GRI-ohjeisto 
(Global Reporting Initiative).

Or. en

Tarkistus 24
Bernd Lange

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 

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua 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 vuodelta 
2011, Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) standardi 
26000, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
kolmikantainen periaatejulistus 
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yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä 
GRI-ohjeisto (Global Reporting Initiative).

monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta sekä GRI-ohjeisto 
(Global Reporting Initiative). Erityisesti 
yritysten olisi EU:ssa kuitenkin 
noudatettava Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamia 
toimintaohjeita yritysten 
yhteiskuntavastuun vertailukelpoisuuden 
takaamiseksi ja kestävän normin 
luomiseksi. Viisi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen on löydettävä sitova
normi.

Or. de

Tarkistus 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vuosikertomusten olisi sisällettävä 
yritysten ihmisoikeuksia koskevien, 
sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
ymmärtämisen kannalta tarvittavassa 
laajuudessa muut kuin taloudelliset 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseiselle 
liiketoiminta-alalle. 
Ympäristönäkökohtien osalta muihin kuin 
taloudellisiin indikaattoreihin olisi 
sisällyttävä esimerkiksi 
kasvihuonekaasupäästöjen sekä energian 
ja materiaalien käytön sekä vedenkäytön 
ja maankäytön arviointi. Arvioinnin olisi 
sisällettävä arvio näiden resurssien 
käytöstä yrityksen toimitusketjussa.

Or. en
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Tarkistus 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Yritysten antamien muiden kuin 
taloudellisten tietojen 
yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi 
vertailukelpoisemmiksi komission olisi 
laadittava yhdenmukainen kehys, joka 
sisältää asianmukaiset keskeiset 
tulosindikaattorit ja resurssien 
mittaamista koskevat menetelmät ja jossa 
otetaan huomioon kansainväliset 
toimintakehykset sekä erityisesti yritysten 
velvollisuus noudattaa kansainvälisen 
oikeuden normien suojaamia oikeuksia ja 
arvoja.

Or. en

Tarkistus 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tehokkaat ja riittävät mekanismit 
otetaan käyttöön sen varmistamiseksi, että 
yritykset julkistavat muut kuin 
taloudelliset tiedot kokonaisuudessaan, 
paikkansapitävästi ja uskottavasti ja 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 28
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sijoittajien mahdollisuus saada muita 
kuin taloudellisia tietoja edistää 
etenemissuunnitelmassa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa14 asetetun 
tavoitteen saavuttamista; kyseisen 
tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä 
olisi otettava käyttöön markkinapohjaiset 
ja poliittiset kannustimet, joilla palkitaan 
liike-elämän panostukset tehokkuuteen.

(9) Sijoittajien mahdollisuus saada muita 
kuin taloudellisia tietoja edistää 
etenemissuunnitelmassa kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa14 asetetun 
tavoitteen saavuttamista; kyseisen 
tavoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä 
olisi otettava käyttöön markkinapohjaiset 
ja poliittiset kannustimet, joilla palkitaan 
liike-elämän panostukset tehokkuuteen. 
Tulevia toimia yritysten 
yhteiskuntavastuun alalla on tarkasteltava 
osana koko arvonlisäketjua 
raaka-aineista kauppaan ja edelleen 
kierrätykseen.

Or. de

Tarkistus 29
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

loppusumma on yli 17,5 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 35 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Suuren yrityksen määritelmää olisi tulkittavan neljännen tilinpäätösdirektiivin nykyisen 
määritelmän mukaisesti. Siinä yritystä pidetään suurena, jos sillä on yli 250 työntekijää ja jos 
joko sen taseen loppusumma on yli 17,5 miljoonaa euroa tai sen nettoliikevaihto on yli 
35 miljoonaa euroa.

Tarkistus 30
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 31
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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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, vammaisuus 
sekä koulutus- ja ammattitausta olisi 
sovellettava vain suuriin pörssiyhtiöihin. 
Sen vuoksi tämän velvollisuuden ei pitäisi 
koskea pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka voidaan vapauttaa tietyistä 
tilinpäätösvelvollisuuksista direktiivin 
78/660/ETY 27 artiklan nojalla. 
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 78/660/ETY 46 a artiklassa 
säädettyä selvitystä hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. Yrityksiä, joilla ei ole 
tällaisia monimuotoisuutta koskevia 
toimintalinjoja, ei pitäisi velvoittaa 
ottamaan niitä käyttöön, mutta niiden olisi 
esitettävä selkeästi syyt siihen, miksei 
niillä ole kyseisiä toimintalinjoja.

Or. es

Tarkistus 32
Ioannis A. Tsoukalas

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, 

(16) Velvollisuutta julkistaa 
monimuotoisuutta koskevat toimintalinjat 
hallinto-, johto- ja valvontaelimille 
sellaisten seikkojen osalta kuin ikä, 
sukupuoli, erityistarpeet, maantieteellinen 
jakauma sekä koulutus- ja ammattitausta 
olisi sovellettava vain suuriin 
pörssiyhtiöihin. Sen vuoksi tämän 
velvollisuuden ei pitäisi koskea pieniä ja 
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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.

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. el

Tarkistus 33
Francisco Sosa Wagner

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 

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

Or. es

Perustelu

Vammaisuus on yksi niistä syrjinnän syistä, jotka kuuluvat EU:n syrjinnän vastaisten 
sääntöjen piiriin, ja se myös mainitaan Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa yhdessä 
iän, sukupuolen, maantieteellisen alkuperän ja muiden syiden rinnalla (10 artikla). Tämän 
lisäksi Euroopan vammaisstrategiassa vaaditaan vammaisuuden sisällyttämistä kaikkiin 
eurooppalaisiin politiikan aloihin, mikä tarkoittaa sitä, että vammaisuus on sisällytettävä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin ohjelmiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Tarkistus 34
Alejo Vidal-Quadras

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



AM\1006654FI.doc 17/58 PE521.693v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

”1. a) Toimintakertomuksessa on oltava 
oikean kuvan antava selostus yhtiön 
liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta 
sekä yhtiön tilasta, mukaan lukien kuvaus 
sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä.”

”1. a) Toimintakertomuksessa on oltava 
oikean kuvan antava selostus yhtiön 
liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta 
sekä yhtiön tilasta, mukaan lukien kuvaus 
sen merkittävimpien tulevien riskien ja
epävarmuustekijöiden hallinnasta.”

Or. ro

Tarkistus 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

”1. a) Toimintakertomuksessa on oltava 
oikean kuvan antava selostus yhtiön 
liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta 
sekä yhtiön tilasta, mukaan lukien kuvaus 
sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 37
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

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

Selostuksen on oltava tasapuolinen ja 
kattava analyysi yhtiön liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön 
tilasta, ja sen on vastattava yhtiön kokoa ja 
moninaisuutta. 
Raportointivelvollisuudessa on 
noudatettava mahdollisuuksien mukaan 
OECD:n monikansallisille yrityksille 
antamia toimintaohjeita vuodelta 2011.

Or. de

Tarkistus 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 39
Josefa Andrés Barea

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

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, työhön ja 
sukupuoleen liittyvien asioiden, mukaan 
lukien sosiaalisen vuoropuhelun ja 
ammattiyhdistysten oikeuksien 
kunnioittamisen sekä ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen, korruption torjunnan ja 
lahjontaan liittyvien seikkojen osalta, 
mukaan lukien seuraavat:

Or. es

Tarkistus 40
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

b) Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 

b) Kun on kyse yhtiöistä, joiden 
työntekijämäärä tilikauden aikana on 
keskimäärin yli 500 ja joiden taseen 
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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:

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 (muun 
muassa yhdistymisvapautta, 
työehtosopimuksen sidottuisuutta ja 
yrityksen edunvalvontaa koskevia tietoja), 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien
seuraavat:

Or. de

Tarkistus 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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 
17,5 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto 
yli 35 miljoonaa euroa, selostuksessa on 
myös oltava muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys, joka sisältää ainakin 
tietoja ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista yrityksen koko 
toimitusketjun perusteella, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 42
Jürgen Creutzmann

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

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

Or. en

Perustelu

Muiden kuin taloudellisten tietojen merkitys vaihtelee teollisuudenalasta toiseen. Vaikka se 
voi olla erityisen olennaista joillekin yrityksille ja markkinapaine on tässä suhteessa 
kasvanut, se voi olla muille epäolennaista. Näin ollen olisi jätettävä yritysten päätettäväksi 
onko tällainen raportointi mielekästä siinä muodossa kuin siitä määrätään nykyisissä 
raportointivaatimuksissa.

Tarkistus 43
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
 46 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta – johdantokappale
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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 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 ja veropetosten torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. fr

Perustelu

Ehdotetaan, että lisätään vaatimus julkaista muita kuin taloudellisia tietoja, joilla 
mahdollistetaan G20-tavoitteena oleva veropetosten torjunta.

Tarkistus 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

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, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)



AM\1006654FI.doc 23/58 PE521.693v01-00

FI

korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. el

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 45
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) näihin seikkoihin liittyvät 
raportointijaksolla sattuneet merkittävät 
tapaukset;

Or. es

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 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit 
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yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö. sellaisen yrityksen toiminnan yhteydessä, 
joka todennäköisesti aiheuttaa tai on 
aiheuttanut vakavia haitallisia sosiaalisia, 
ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia
vaikutuksia; ja yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.

Or. en

Tarkistus 47
Josefa Andrés Barea

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

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. es

Perustelu

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

Tarkistus 48
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.

iii) näihin seikkoihin liittyvät 
merkittävimmät alakohtaiset riskit ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.
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Or. it

Perustelu

Sidosryhmille koituvat riskit vaihtelevat eri yritysten välillä, eikä riskejä ole mahdollista 
luokitella niiden merkittävyyden mukaan ilman puolueetonta ja säännönmukaista vertailua.

Tarkistus 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) arviointi resurssien käytöstä, 
mukaan luettuina vähintään maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt, 
energiankäyttö ja materiaalien käyttö.

Or. en

Tarkistus 50
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Päätös siitä, noudatetaanko yritysten yhteiskuntavastuuta, jätetään yrityksille. Tällaisessa 
tapauksessa voidaan päätellä, ettei yritys pidä kyseisiä toimintalinjoja olennaisina 
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taloudellisen toimintansa kannalta eivätkä sijoittajat osoita mainittavaa kiinnostusta kyseisiä 
tietoja kohtaan. On epäselvää miksi yrityksen pitäisi sitten selittää asia.

Tarkistus 51
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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. Selvityksessä on 
esitettävä arvio niistä riskeistä, joita 
päätös olla noudattamatta tällaisia 
toimintalinjoja aiheuttaa.
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.

Or. es

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 toimintalinjoja, 
jotka koskevat muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan raportointiin kuuluviksi määriteltyjä 
seikkoja.

Tarkistus 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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, johon tätä direktiiviä 
sovelletaan ja jossa on alle 
500 työntekijää, ei noudata toimintalinjoja 
suhteessa yhteen tai useampaan näistä 
seikoista, sen on annettava selvitys siitä, 
miksei se tee näin.

Or. en

Perustelu

”Noudata ja selitä -lähestymistapaa” olisi sovellettava vain yrityksiin, joissa on 250–500 
työntekijää. Jos työntekijöitä on yli 500, vaatimusten julkaista tässä direktiivissä tarkoitettuja 
tietoja olisi oltava sitovia.

Tarkistus 53
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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 
otettava huomioon velvollisuutensa 
noudattaa kansainvälisen oikeuden 
normien suojaamia oikeuksia ja arvoja.
Tässä yhteydessä yhtiön on noudatettava 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia 
YK:n ohjaavia periaatteita, joilla pannaan 
täytäntöön suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamia 
toimintaohjeita. Yhtiö voi lisäksi tukeutua 
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kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin, ja tukeutuessaan tällaisiin 
kehyksiin, sen on täsmennettävä, mihin 
kehyksiin se on tukeutunut. Tätä 
sovelletaan rajoittamatta tämän 
direktiivin taikka muun unionin 
lainsäädännön tai ohjeistuksen 
soveltamista, jossa säädetään tarkemmin 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
ilmoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 54
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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 soveltamista muiden 
kuin taloudellisten tietojen osalta, vuoden 
kuluttua niiden hyväksymisestä. Tätä 
ennen yhtiön on tukeuduttava vähintään 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, joilla 
pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva Yhdistyneiden kansakuntien 
toimintakehys, sekä Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamat 
toimintaohjeet. Yhtiö voi myös tukeutua 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin, ja tukeutuessaan tällaisiin 
kehyksiin, sen on täsmennettävä, mihin 
kehyksiin se on tukeutunut.

Or. es
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Tarkistus 55
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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. es

Perustelu

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

Tarkistus 56
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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 

c) Analyysin on sisällettävä yrityksen 
kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämisen, ihmisoikeuksien sekä 
sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten 
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että tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnalle.

kannalta tarvittavassa laajuudessa 
tärkeimmät sekä taloudelliset että 
tarvittaessa muut kuin taloudelliset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä liiketoiminnalle.

Or. en

Tarkistus 57
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 58
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Komissio antaa 46 artiklan mukaisten 
vaatimusten täytäntöönpanoa varten 
delegoituja säädöksiä 53 a artiklan (uusi) 
mukaisesti ja laatii luettelon olennaisista 
vähimmäisindikaattoreista, jotka sisältävä 
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ainakin seuraavat tiedot:
– yhteiskunta: tiedot työpaikoista, 
työehtosopimuksista, palkkarakenteesta, 
terveydestä ja turvallisuudesta, 
koulutuksesta, sukupuolittain ja 
alueittain;
– ympäristö: tiedot resurssien käytöstä, 
mukaan luettuina vähintään maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt, 
energiankäyttö ja materiaalien käyttö;
– ihmisoikeudet: tiedot ilmoitettujen 
ihmisoikeusrikkomusten määrästä ja 
toteutetuista toimista, yrityksestä 
toimittajilta ja muilta liikekumppaneilta.
Delegoidut säädökset on hyväksyttävä 
18 kuukauden kuluessa direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c b) Komissio perustaa muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
käsittelevän ohjausneuvoston, joka tukee 
muiden kuin taloudellisten 
raportointivaatimusten täytäntöönpanoa 
ja ottaa sidosryhmät mukaan laatimaan 
ohjeita kansainvälisiä normeja ja muita 
kuin taloudellisia tulosindikaattoreita 
koskevista menetelmistä ja niiden käytöstä 
46 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
tasapainoisella ja avoimella tavalla.

Or. en
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Tarkistus 60
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Kolmansissa valtioissa toimivien 
Eurooppalaisten yritysten on sosiaali-, 
ympäristö- ja työntekijäasioita sekä 
ihmisoikeuksia koskevan 
raportointivelvollisuuden puitteissa 
raportoitava myös toimistaan kolmansissa 
valtioissa.”

Or. de

Tarkistus 61
Jürgen Creutzmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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, 
se on vapautettava velvollisuudesta laatia 
1 kohdan b alakohdan mukainen muita 
kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
toimintakertomusta ja julkaistaan yhdessä 
sen kanssa tai että toimintakertomuksessa 
viitataan siihen.”

Or. en
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Perustelu

Vaikka muut kuin taloudelliset tiedot ovatkin tärkeitä, yritysten on kuitenkin voitava päättää 
siitä miten ja missä ne julkaisevat kyseiset tiedot. Yritysten, jotka jo julkaisevat erillisiä 
kertomuksia, olisi voitava edelleen tehdä niin.

Tarkistus 62
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 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.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

”5. Yritys, joka on tytäryritys, on 
vapautettava 1 kohdan b alakohdan 
mukaisista velvollisuuksista, jos yritys ja 
sen tytäryritykset otetaan huomioon toisen 
yrityksen konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa 
ja kyseinen konsolidoitu 
toimintakertomus laaditaan direktiivin 
83/349/ETY 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Yritys, joka on tytäryritys, on 
vapautettava 1 kohdan b alakohdan 
mukaisista velvollisuuksista, jos yritys ja 
sen tytäryritykset otetaan huomioon toisen 
yrityksen konsolidoiduissa tilinpäätöksissä 
ja toimintakertomuksessa ja kyseinen 
konsolidoitu toimintakertomus laaditaan 
direktiivin 83/349/ETY 36 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 65
Jürgen Creutzmann
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 a artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johtokunnan jäsenistön koostumuksesta on jo annettu lakisääteisiä vaatimuksia. Ehdotetussa 
kannassa annetaan lisäksi tarkat parametrit, joilla nähtävästi määritellään tarkasti 
monimuotoisuutta tukevat toimintalinjat sen sijaan, että vain ilmoittamisesta tehdään 
pakollista.

Tarkistus 66
Josefa Andrés Barea

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

”g) yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen osalta 
kuin sukupuoli- ja muut näkökohdat, 
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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.”

kuten ikä, maantieteellinen jakauma, 
vammaisuus, koulutus- ja ammattitausta, 
monimuotoisuutta tukevien 
toimintalinjojen tavoitteet ja tapa, jolla ne 
on pantu täytäntöön, sekä tulokset 
raportointijaksolla.”

Or. es

Tarkistus 67
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46a 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 ikä, sukupuoli, vammaisuus,
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 ilmoitus siitä, mistä tämä 
johtuu.”

Or. es

Perustelu

Vammaisuus on yksi niistä syrjinnän syistä, jotka kuuluvat EU:n syrjinnän vastaisten 
sääntöjen piiriin, ja se myös mainitaan Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa yhdessä 
iän, sukupuolen, maantieteellisen alkuperän ja muiden syiden rinnalla (10 artikla). Tämän 
lisäksi Euroopan vammaisstrategiassa vaaditaan vammaisuuden sisällyttämistä kaikkiin 
eurooppalaisiin politiikan aloihin, mikä tarkoittaa sitä, että vammaisuus on sisällytettävä 
yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin ohjelmiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.



AM\1006654FI.doc 37/58 PE521.693v01-00

FI

Tarkistus 68
Ioannis A. Tsoukalas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 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 ikä, sukupuoli, erityistarpeet, 
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.”

Or. el

Tarkistus 69
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 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 

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

tällaisia toimintalinjoja, selvityksessä on 
oltava selkeä ja perusteltu ilmoitus siitä, 
mistä tämä johtuu.”

Or. en

Tarkistus 70
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

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 oikeutettu intressi 
varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioissa on otettava käyttöön erityisiä mekanismeja, jotta varmistetaan direktiivin 
oikea soveltaminen ja noudattaminen. Hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden huomioon 
ottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi liikkumavaraa näiden mekanismien 
toiminnan suhteen.

Tarkistus 71
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 78/660/ETY
53 a a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 53 a a artikla seuraavasti:
”53 a a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Asetuksen 46 artiklan c a alakohdan 
mukainen säädösvallan siirto komissiolle 
tehdään neljäksi vuodeksi alkaen …(4)*. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen neljän vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta sitä 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 46 artiklan 
c a alakohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 46 artiklan 
c a alakohdan nojalla annettu delegoitu 
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säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 72
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)
Direktiivi 2013/34/EU
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 2013/34/EU muuttaminen
Lisätään 48 a artikla seuraavasti:
”48 a artikla
Kaikkia toimialoja koskeva maakohtainen 
lisäjulkistaminen
1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kukin yritys julkistaa vuosittain 
jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien 
maiden osalta, joissa sillä on toimipaikka, 
konsolidoinnin perusteella seuraavat 
tilikautta koskevat tiedot:
a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja 
maantieteellinen sijainti
b) liikevaihto
c) palkatun henkilöstön lukumäärä 
kokopäivätyötä vastaavana
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d) voitto tai tappio ennen veroja
e) verot tuloksesta
f) saatu valtiontuki.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta sellaiseen 
jäsenvaltion lainsäädännön alaiseen 
yritykseen, jonka emoyritys on 
jäsenvaltion lainsäädännön alainen ja 
jonka tiedot sisältyvät kyseisen 
emoyrityksen tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti julkistamiin tietoihin.
3. Edellä olevassa 1 kohdassa mainitut 
tiedot tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY 
mukaisesti ja julkaistaan mikäli 
mahdollista kyseisen yrityksen 
vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, 
konsolidoitujen tilinpäätösten liitteenä.’

Or. en

Tarkistus 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

”1. Konsolidoidussa 
toimintakertomuksessa on oltava oikean 
kuvan antava selostus konsolidointiin 
kuuluvien yritysten liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä niiden 
tilasta, mukaan lukien kuvaus niiden 
merkittävimpien tulevien riskien ja 
epävarmuustekijöiden hallinnasta.”

Or. ro

Tarkistus 74
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Selostuksen on oltava tasapuolinen 
analyysi konsolidointiin kuuluvien 
yritysten liiketoiminnan kehittymisestä ja 
tuloksesta kokonaisuutena tarkasteltuina 
sekä niiden tilasta, ja sen on vastattava 
yrityksen kokoa ja monimuotoisuutta. 
Raportointivelvollisuudessa on 
noudatettava mahdollisuuksien mukaan 
OECD:n monikansallisille yrityksille 
antamia toimintaohjeita vuodelta 2011.

Or. de

Tarkistus 75
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä tilikauden 
aikana on keskimäärin yli 250 ja joiden 
taseen loppusumma on tilinpäätöspäivinä 
yli 20 miljoonaa euroa tai nettoliikevaihto 
yli 40 miljoonaa euroa, selostuksessa on 
myös oltava muita kuin taloudellisia tietoja
koskeva selvitys, joka sisältää tietoja 
yhtiöiden toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksista ainakin 
ympäristöasioiden, sosiaalisten, työhön ja 
sukupuoleen liittyvien asioiden, mukaan 
lukien sosiaalisen vuoropuhelun ja 
ammattiyhdistysten oikeuksien 
kunnioittamisen sekä ihmisoikeuksien 
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kunnioittamisen, korruption torjunnan ja 
lahjontaan liittyvien seikkojen osalta, 
mukaan lukien seuraavat:

Or. es

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 76
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 250 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 17,5 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 35 miljoonaa euroa, 
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää ainakin tietoja ympäristöasioista, 
sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä 
seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta, korruption torjunnasta ja 
lahjontaan liittyvistä seikoista yrityksen 
koko toimitusketjun perusteella, mukaan 
lukien seuraavat:

Or. en

Tarkistus 77
Bernd Lange
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 78
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse konsolidointiin kuuluvien 
yritysten emoyrityksistä, joiden 
yhteenlaskettu työntekijämäärä on 
keskimäärin yli 500 tilikauden aikana ja 
joiden taseen loppusumma on 
tilinpäätöspäivinä yli 20 miljoonaa euroa 
tai nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa, 

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, 
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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:

selostuksessa on tarvittaessa myös oltava 
muita kuin taloudellisia tietoja koskeva 
selvitys, joka sisältää erityisesti tietoja 
ympäristöasioista, sosiaalisista ja 
työntekijöihin liittyvistä seikoista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, 
korruption torjunnasta ja lahjontaan 
liittyvistä seikoista, mukaan lukien 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Muiden kuin taloudellisten tietojen merkitys vaihtelee teollisuudenalasta toiseen. Vaikka se 
voi olla erityisen olennaista joillekin yrityksille ja markkinapaine on tässä suhteessa 
kasvanut, se voi olla muille epäolennaista. Näin ollen olisi jätettävä yritysten päätettäväksi 
onko raportointi mielekästä siinä muodossa kuin siitä määrätään nykyisissä 
raportointivaatimuksissa.

Tarkistus 79
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
 36 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 80
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) näihin seikkoihin liittyvät 
raportointijaksolla sattuneet merkittävät 
tapaukset;

Or. es

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 81
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/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 riskit 
sellaisen yrityksen toiminnan yhteydessä, 
joka todennäköisesti aiheuttaa tai on 
aiheuttanut vakavia haitallisia sosiaalisia, 
ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia 
vaikutuksia; ja yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.

Or. en
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Tarkistus 82
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 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. es

Perustelu

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

Tarkistus 83
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) arviointi resurssien käytöstä, 
mukaan luettuina vähintään maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt ja 
materiaalien käyttö.

Or. en

Tarkistus 84
Jürgen Creutzmann



PE521.693v01-00 48/58 AM\1006654FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Päätös siitä, noudatetaanko yritysten yhteiskuntavastuuta, jätetään yrityksille. Tällaisessa 
tapauksessa voidaan päätellä, ettei yritys pidä kyseisiä toimintalinjoja olennaisina 
taloudellisen toimintansa kannalta eivätkä sijoittajat osoita mainittavaa kiinnostusta kyseisiä 
tietoja kohtaan. On epäselvää miksi yrityksen pitäisi sitten selittää asia.

Tarkistus 85
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 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, yrityksen on 
annettava selvitys siitä, miksei se tee näin. 
Selvityksessä on esitettävä arvio niistä 
riskeistä, joita päätös olla noudattamatta 
tällaisia toimintalinjoja aiheuttaa.
Yritysten toiminnan 
yhteiskuntavaikutuksiin on sisällytettävä
konsolidointiin kuuluvan yrityksen 
toimintojen aiheuttamat vaikutukset sekä 
raportoivaan yritykseen liikesuhteiden 
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kuten yhteisyrityshankkeiden tai toimitus-
tai alihankintaketjujen kautta 
kytkeytyvien muiden yritysten toimintojen 
vaikutukset.

Or. es

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.

Tarkistus 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos konsolidointiin kuuluvat yritykset, 
joissa on alle 500 työntekijää, eivät 
kokonaisuutena tarkasteltuina noudata 
toimintalinjoja suhteessa yhteen tai 
useampaan näistä seikoista, yrityksen on 
annettava selvitys siitä, miksei se tee näin.

Or. en

Tarkistus 87
Josefa Andrés Barea

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/394/ETY
36 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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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.

Antaessaan tällaisia tietoja konsolidoidussa
vuosikertomuksessa on tukeuduttava 
ohjeisiin, jotka koskevat tämän direktiivin 
soveltamista muiden kuin taloudellisten 
tietojen osalta, vuoden kuluttua niiden 
hyväksymisestä. Tätä ennen 
konsolidoidussa vuosikertomuksessa on 
tukeuduttava vähintään yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin 
periaatteisiin, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva Yhdistyneiden 
kansakuntien toimintakehys, sekä 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet. 
Konsolidoidussa vuosikertomuksessa
voidaan lisäksi tukeutua kansallisiin, EU:n 
tai kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.

Or. es

Tarkistus 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Antaessaan tällaisia tietoja yhtiön on 
otettava huomioon velvollisuutensa 
noudattaa kansainvälisen oikeuden 
normien suojaamia oikeuksia ja arvoja.
Tässä yhteydessä yhtiön on noudatettava 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia 
YK:n ohjaavia periaatteita, joilla pannaan 
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täytäntöön suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuva YK:n 
toimintakehys, ja Taloudellisen yhteistyön 
ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamia 
toimintaohjeita. Yhtiö voi lisäksi tukeutua 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin, ja tukeutuessaan tällaisiin 
kehyksiin, sen on täsmennettävä, mihin 
kehyksiin se on tukeutunut. Tätä 
sovelletaan rajoittamatta tämän 
direktiivin taikka muun unionin 
lainsäädännön tai ohjeistuksen 
soveltamista, jossa säädetään tarkemmin 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
ilmoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 sekä taloudelliset 
että muut kuin taloudelliset keskeiset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen liiketoiminnan 
kannalta. Komissio antaa tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa varten 
delegoituja säädöksiä 53 a artiklan (uusi) 
mukaisesti ja laatii luettelon olennaisista 
vähimmäisindikaattoreista, jotka sisältävä 
ainakin seuraavat tiedot:
– yhteiskunta: tiedot työpaikoista, 
työehtosopimuksista, palkkarakenteesta, 
terveydestä ja turvallisuudesta, 
koulutuksesta, sukupuolittain ja 
alueittain;
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– ympäristö: tiedot resurssien käytöstä, 
mukaan luettuina vähintään maankäyttö, 
vedenkäyttö, kasvihuonekaasupäästöt, 
energiankäyttö ja materiaalien käyttö;
– ihmisoikeudet: tiedot ilmoitettujen 
ihmisoikeusrikkomusten määrästä ja 
toteutetuista toimista, yrityksestä 
toimittajilta ja muilta liikekumppaneilta.

Or. en

Tarkistus 90
Josefa Andrés Barea

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. es

Perustelu

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

Tarkistus 91
Jürgen Creutzmann
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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 muut 
kuin taloudelliset keskeiset 
tulosindikaattorit, jotka ovat 
merkityksellisiä kyseisen liiketoiminnan 
kannalta.

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.

Or. en

Tarkistus 92
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmansissa maissa toimivien 
Eurooppalaisten yritysten on sosiaali-, 
ympäristö- ja työntekijäasioita sekä 
ihmisoikeuksia koskevan 
raportointivelvollisuuden puitteissa 
raportoitava myös toimistaan kolmansissa 
maissa.

Or. de

Tarkistus 93
Jürgen Creutzmann

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

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 
laatia 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukainen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen 
kertomus on osa konsolidoitua 
toimintakertomusta.

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 
laatia 1 kohdan kolmannen alakohdan 
mukainen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen 
kertomus on osa konsolidoitua 
toimintakertomusta ja julkaistu yhdessä 
sen kanssa tai että kertomuksessa 
viitataan siihen..

Or. en

Perustelu

Vaikka muut kuin taloudelliset tiedot ovatkin tärkeitä, yritysten on kuitenkin voitava päättää 
siitä miten ja missä ne julkaisevat kyseiset tiedot. Yritysten, jotka jo julkaisevat erillisiä 
kertomuksia, olisi voitava edelleen tehdä niin.

Tarkistus 94
Josefa Andrés Barea

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. 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 
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tehokkaat kansalliset menettelyt otetaan 
käyttöön tämän direktiivin velvoitteiden 
noudattamisen valvomiseksi ja että nämä 
menettelyt ovat kaikkien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden 
saatavilla, joilla on oikeutettu intressi 
varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan.”

Or. es

Perustelu

Jotta vältetään ”viherpesun” ja harhaanjohtavien tietojen riskejä, jäsenvaltioissa on otettava 
käyttöön erityisiä mekanismeja, joilla varmistetaan direktiivin asianmukainen soveltaminen ja 
noudattaminen. Hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden huomioon ottamiseksi jäsenvaltioille 
olisi annettava riittävästi liikkumavaraa näiden mekanismien toiminnan suhteen.

Tarkistus 95
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 53 a artikla seuraavasti:
”53 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Asetuksen 36 artiklan mukainen 
säädösvallan siirto komissiolle tehdään 
neljäksi vuodeksi alkaen …(4)*. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen neljän vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta sitä 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
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kunkin kauden päättymistä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 36 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 36 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)
Direktiivi 2002/14/EY
4 artikla
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Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Direktiivin 2002/14/EY muuttaminen

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:
1) Lisätään 2 kohtaan d alakohta 
seuraavasti:
”d) tarvittaessa tiedottamisen ja 
kuulemisen muista kuin taloudellisista 
tiedoista ja monimuotoisuutta koskevista 
tiedoista, jotka sisältyvät 
toimintakertomukseen tai konsolidoituun 
toimintakertomukseen, johon viitataan 
direktiivissä 78/660/ETY ja direktiivissä 
83/349/ETY.”

Or. en

Tarkistus 97
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään [kolme vuotta tämän 
direktiivin hyväksymisen jälkeen] 
komissio tarkistaa direktiivissä 78/660 
olevan 46 artiklan ja direktiivissä 83/349 
olevan 36 artiklan ja raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotusten kanssa 
seuraavista seikoista:
– käytännössä julkistetut muut kuin 
taloudelliset tiedot, mukaan luettuna 
toimitusketju, tapahtuuko se tehokkaasti, 
onko käytössä asianmukaisia ohjeita ja 
menetelmiä;
– muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportoinnin edistyminen koko 
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maailmassa;
– suojeluun, kunnioitukseen ja 
korjaamiseen perustuvan YK:n 
toimintakehyksen ja ohjaavien 
periaatteiden sekä OECD:n 
monikansallisille yrityksille antamien 
toimintaohjeiden täytäntöönpano;
– delegoiduilla säädöksillä hyväksyttyjen 
indikaattorien käyttö;
– arviointi siitä, tehdäänkö kyseisistä 
säännöksistä pakollisia myös yrityksille, 
joissa on 250–499 työntekijää;
– nykyisten todentamis- ja 
valvontamekanismien tehokkuus.
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