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LYHYET PERUSTELUT

I. Johdanto 

Yrityksen yhteiskuntavastuusta on vuosien kuluessa kehittynyt menestyksekäs tapa tuottaa 
lisäarvoa, ja se edistää sekä liiketoimintatavoitteita että yhteiskuntaa, kun yritykset ottavat 
paremmin huomioon pitkän aikavälin ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset muutokset.
Eurooppa on sellainen maailman alue, jossa useimmat yritykset ovat allekirjoittaneet YK:n 
Global Compact -aloitteen ja toimittavat sitä varten vuosittain kertomuksen 
yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimistaan. 

ITRE-mietinnön esittelijä katsoo, että muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisen, 
esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuustrategian julkistamisen, on pysyttävä 
liiketoimintavetoisena. Yhteiskuntavastuun hyväksi tehtävässä työssä ja sitä koskevassa 
raportoinnissa on keskityttävä yrityksen strategian avainkysymyksiin, ja niiden on 
täydennettävä yritysstrategiaa eikä oltava vain byrokraattinen tehtävä. Yritykset ovat erilaisia, 
ja ne ovat itse parhaassa asemassa päättämään siitä, mitkä kysymykset ja aloitteet ovat 
merkityksellisimpiä niiden yhteiskuntavastuuseen liittyvien toimien kannalta.

Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä tapana edistää avoimuutta ja käsitellä 
hajanaistumista ja yrityksiin Euroopassa kohdistuvia erilaisia vaatimuksia niiden 
raportoidessa sidosryhmille muista kuin taloudellisista toimista.

II. Tarkistusten perustelu

1) ”Noudata tai selitä” -periaate

Sidosryhmien niiden ongelmien, jotka liittyvät avoimuuteen ja hajanaisuuteen sen osalta, mitä 
kehyksiä yritykset käyttävät, mistä asioista ne raportoivat ja mistä sidosryhmät voivat löytää 
niiden kertomuksia, ratkaisemiseksi esittelijän mielestä riittää, että raportointivaatimusta 
sovelletaan yrityksiin, joilla on yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva strategia, ja että ne 
julkistavat yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimensa vuosikertomuksessa. Lisäksi kun halutaan 
pitää yhteiskuntavastuu liiketoimintavetoisena ja kannustaa yrityksiä sitoutumaan 
yhteiskuntavastuuseen liiketoimintastrategiansa erottamattomana osana, poliittisin perustein 
valittujen luokkien pitkä luettelo merkitsee hallinnollista rasitetta, joka ei tuo lisäarvoa 
yrityksille (jotka eivät välttämättä toimi alalla, jolla tietty luokka on merkityksellinen) tai
sidosryhmille. 

2) Riskeistä

Esittelijä ehdottaa riskityypin täsmentämistä merkittävimmiksi riskeiksi, jotta yrityksille 
annetaan mahdollisuus keskittää ja rajata raportointinsa koskemaan käsillä olevia 
merkityksellisiä riskejä sen sijaan, että ne pakkaisivat kertomuksensa täyteen yleispätevää, 
informaatioarvoltaan vähäistä tekstiä riskeistä, jotka voisivat koskea minkä tahansa alan mitä 
tahansa yritystä.
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3) Sääntelykehys

Esittelijä ehdottaa, että ilmaisu ’kansallinen kehys’ poistetaan tekstistä, jotta vähennettäisiin 
hajanaisuutta ja edistettäisiin avoimuutta kertomuksia lukevien ja vertailevien sidosryhmien 
suuntaan. Raportointi olisi tehtävä käyttäen vakiintunutta kansainvälistä ja EU:n kehystä. 

4) Monimuotoisuus

Esittelijä katsoo, että pk-yritykset olisi nimenomaisesti vapautettava monimuotoisuutta 
koskevasta raportoinnista, sillä tämä vaatimus koskee pörssiyhtiöitä. Esittelijä katsoo lisäksi, 
että sana ’perusteltu’ olisi poistettava, koska ilmaisun ’selkeä ilmoitus’ pitäisi olla riittävä. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset 
voivat tukeutua kansallisiin kehyksiin, 
EU:n kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative).

(7) Antaessaan näitä tietoja yritykset voivat 
tukeutua kehyksiin, EU:n kehyksiin, kuten 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmä (EMAS), ja 
kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat 
periaatteet, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen 
perustuva YK:n toimintakehys, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) monikansallisille 
yrityksille antamat toimintaohjeet, 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön
(ISO) standardi 26000, Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative).
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Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 artikla – 1 kohta – b 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 ja jotka ovat ottaneet 
käyttöön ympäristöasioita, sosiaalisia ja 
työntekijöihin liittyviä seikkoja, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
korruption torjuntaa ja lahjontaan 
liittyviä seikkoja koskevan toimintalinjan,
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja 
yhtiön noudattama riskienhallintakäytäntö.

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

Or. en
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Tarkistus 4

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

Tarkistus 5

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 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.”

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 a artikla – 1 kohta – g alakohta
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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, 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. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 78/660/ETY
46 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

”4. Edellä olevan 1 kohdan g alakohtaa ei 
sovelleta 27 artiklassa tarkoitettuihin 
yhtiöihin.”

“4. Edellä olevan 1 kohdan g alakohtaa ei 
sovelleta 27 artiklassa tarkoitettuihin 
yhtiöihin eikä komission suosituksessa 
2003/3611 esitetyn määritelmän mukaisiin 
mikroyrityksiin tai pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin.”

__________________
1 Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annettu 
komission suositus 2003/361/EY (EUVL 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en
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Tarkistus 8

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
ja jotka ovat ottaneet käyttöön 
ympäristöasioita, sosiaalisia ja 
työntekijöihin liittyviä seikkoja, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, 
korruption torjuntaa ja lahjontaan 
liittyviä seikkoja koskevan toimintalinjan,
selostuksessa on myös oltava muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys, joka 
sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 9

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
merkittävimmät riskit ja yhtiön 
noudattama riskienhallintakäytäntö.

Or. en
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Tarkistus 10

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

Tarkistus 11

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.

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

Or. en

Tarkistus 12

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

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

“4. Jos emoyritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän kattavan kertomuksen, jossa 
viitataan konsolidointiin kuuluvien 
yritysten koko ryhmään, joka perustuu 
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.”

Or. en


