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LÜHISELGITUS

I. Sissejuhatus 

Ettevõtja sotsiaalne vastutus on aastate jooksul muutunud edukaks väärtuse loomise viisiks, 
mis annab panuse nii ärilistesse eesmärkidesse kui ka ühiskonda, kuna äriühingud võtavad 
rohkem arvesse keskkonna- ja ühiskonnaprobleeme pikas perspektiivis. Euroopa on maailmas 
see piirkond, kus enamik äriühinguid on ühinenud ÜRO Global Compact’iga, mille puhul nad 
esitavad iga aasta aruandeid oma sotsiaalse vastutuse alase tegevuse kohta.

ITRE-komisjoni raportöör on arvamusel, et mittefinantsteabe avalikustamine, näiteks see, kui 
äriühingud avaldavad oma sotsiaalse vastutuse strateegia, on ettevõtlusele suunatud. Ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alased jõupingutused ja vastav aruandlus peavad keskenduma 
küsimustele, mis on äriühingu strateegia keskmes ning täiendavad seda, mitte ei kujuta endast 
bürokraatiat. Äriühingud on erinevad ning suudavad ise kõige paremini otsustada, millised 
küsimused ja algatused on nende sotsiaalse vastutuse alase tegevuse seisukohast kõige 
asjakohasemad.

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut, mis aitab edendada läbipaistvust ning tegeleda 
killustatuse ja eri nõuetega, mida Euroopa äriühingud peavad täitma sidusrühmadele 
mittefinantstegevusest aru andmisel.

II. Muudatusettepanekute selgitus

1) Järgi / selgita

Raportöör on arvamusel, et sidusrühmade läbipaistvuse ja killustatuse probleemidega 
tegelemiseks, mis tekivad seoses sellega, millist raamistikku äriühingud kasutavad, mille 
kohta nad aruandeid esitavad ja kus sidusrühmad neid aruandeid leida võiksid, on piisav, kui 
aruandluskohustust kohaldatakse nende äriühingute suhtes, kel on ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegia olemas, et nad avaldaksid aastaaruandes oma sotsiaalse vastutuse alase 
tegevuse. Pealegi, et ettevõtja sotsiaalne vastutus oleks jätkuvalt ettevõtlusele suunatud ja et 
motiveerida äriühinguid ettevõtja sotsiaalse vastutusega tegelema äristrateegia lahutamatu 
osana, kujutaks poliitiliselt valitud kategooriate pikk loetelu endast halduskoormust, mis ei 
annaks lisaväärtust äriühingutele (kes ei toimi tingimata sektoris, kus antud kategooria on 
oluline) ega sidusrühmadele. 

2) Riskid

Raportöör soovitab täpsustada riski peamise riskina, et võimaldada äriühingutel keskenduda 
aruandluses asjakohastele riskidele, ja mitte lisada aruannetesse üldist teksti, mis annab 
ebaolulist teavet selliste riskide kohta, mis võivad esineda mis tahes sektori äriühingutel.

3) Õigusraamistik
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Raportöör soovitab raamistiku eest „siseriikliku” välja jätta, et tegeleda killustatusega ning 
edendada läbipaistvust sidusrühmade jaoks aruandluse lugemisel ja võrdlemisel. Aruandlus 
peaks toimima kehtivas rahvusvahelises ja Euroopa raamistikus. 

4) Mitmekesisus

Raportöör on arvamusel, et VKEd tuleks mitmekesisuse kohta aru andmisest sõnaselgelt välja 
jätta, sest see nõue kehtib börsil noteeritud äriühingute puhul. Raportöör on lisaks arvamusel, 
et sõna „põhjendatud” tuleks välja jätta, sest „selgest” selgitusest peaks piisama.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 500 ning millel oma 

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

bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 40 miljonit eurot ning mis on 
võtnud kasutusele poliitika
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta,
sisaldab ülevaade ka 
mittefinantsülevaadet, sealhulgas järgmine 
teave:

Or. en

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Kui äriühing koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis tugineb riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning mis 
sisaldab lõike 1 punktis b sätestatud teavet, 
vabastatakse ta kohustusest esitada lõike 1 
punktis b sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline aruanne on osa 
majandusaasta aruandest.”

„4. Kui äriühing koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis tugineb ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning mis 
sisaldab lõike 1 punktis b sätestatud teavet, 
vabastatakse ta kohustusest esitada lõike 1 
punktis b sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline aruanne on osa 
majandusaasta aruandest.”

Or. en

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 78/660/EÜ 
Artikkel 46a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Lõike 1 punkti g ei kohaldata 
äriühingute suhtes artikli 27 tähenduses.”

„4. Lõike 1 punkti g ei kohaldata 
äriühingute suhtes artikli 27 tähenduses
ning komisjoni soovituses 2003/3611

määratletud mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete suhtes.”

__________________
¹ Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
2003/361/EÜ mikroettevõtete ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
määratlemise kohta (ELT L 124, 
20.5.2003, lk 36).

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EÜ 
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 83/349/EÜ 
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Kui emaettevõtja koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis käsitleb kogu konsolideeritud 
äriühingute kontserni ja mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning 
sisaldab lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud teavet, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
ulatuslik aruanne on konsolideeritud 
majandusaasta aruande osa.

„4. Kui emaettevõtja koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis käsitleb kogu konsolideeritud 
äriühingute kontserni ja mis tugineb ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele 
ning sisaldab lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud teavet, vabastatakse 
emaettevõtja kohustusest koostada lõike 1 
kolmandas lõigus sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
ulatuslik aruanne on konsolideeritud 
majandusaasta aruande osa.

Or. en


