
PR\1006774ET.doc PE521.714v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

2013/0110(COD)

17.10.2013

***I
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses 
mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte 
äriühingute ja kontsernide poolt
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Raffaele Baldassarre



PE521.714v01-00 2/35 PR\1006774ET.doc

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)
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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui õigusakti eelnõus 
soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse muudatusettepaneku päises 
kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale viide 
muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata ettevalmistavate osakondade tehtud puhtalt tehnilist 
laadi muudatusi lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja 
mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013– 2013/0110(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0207),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 50 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0103/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee …. arvamust1,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning väliskomisjoni, arengukomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool esitatud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust 
käsitleva teabe avalikustamisega suurte
äriühingute ja kontsernide poolt

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2013/34/EL seoses mittefinantsteabe ja 
mitmekesisust käsitleva teabe 
avalikustamisega suurettevõtjate ja 
kontsernide poolt

                                               
1 ELT L ....
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Or. en

Selgitus

Direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ on asendatud direktiiviga 2013/34/EL.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjon teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt –
Kaksteist vahendit majanduskasvu 
edendamiseks ja usalduse suurendamiseks 
„Üheskoos uue majanduskasvu eest””9, mis 
võeti vastu 13. aprillil 2011, tegi komisjon 
kindlaks vajaduse parandada kõigi 
sektorite äriühingute esitatava sotsiaalse ja 
keskkonnaalase teabe läbipaistvust, et 
tagada võrdsed tingimused.

(1) Komisjon teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Ühtse turu akt –
Kaksteist vahendit majanduskasvu 
edendamiseks ja usalduse suurendamiseks 
„Üheskoos uue majanduskasvu eest””9, mis 
võeti vastu 13. aprillil 2011, tegi komisjon 
kindlaks vajaduse parandada kõigi 
sektorite ettevõtjate esitatava sotsiaalse ja 
keskkonnaalase teabe läbipaistvust, et 
tagada võrdsed tingimused.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 final, 13. aprill 2011. 9 COM(2011)0206, 13. aprill 2011.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 25. oktoobril 2011 vastu võetud 
komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „ELi 
uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas”10

(2) 25. oktoobril 2011 vastu võetud 
komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele „ELi 
uuendatud strateegia aastateks 2011–2014 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas”10
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korrati vajadust parandada sotsiaalse ja 
keskkonnaalase teabe esitamist 
äriühingute poolt ning esitada selles 
valdkonnas seadusandlik ettepanek.

korrati vajadust parandada sotsiaalse ja 
keskkonnaalase teabe esitamist ettevõtjate
poolt ning esitada selles valdkonnas 
seadusandlik ettepanek.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final, 25.oktoober 
2011.

10 COM(2011)0681, 25. oktoober 2011.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Parlament tunnistas oma 6. 
veebruari 2013. aasta kahes resolutsioonis, 
milleks olid „Ettevõtja sotsiaalne vastustus, 
usaldusväärne, läbipaistev ja 
vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik
majanduskasv”11 ning „Ettevõtja sotsiaalne 
vastutus, ühiskonna huvide edendamine 
ning suund säästvale ja kaasavale 
taastumisele”12, selle olulisust, et 
äriühingud avalikustavad teabe säästva 
arengu kohta, nagu näiteks sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste tegurite kohta, et teha 
kindlaks jätkusuutlikkuse riskid ning 
suurendada investorite ja tarbijate usaldust 
ning kutsus komisjoni üles esitama 
ettepanekut, mis käsitleb mittefinantsteabe 
avalikustamist äriühingute poolt.

(3) Euroopa Parlament tunnistas oma 6. 
veebruari 2013. aasta kahes resolutsioonis, 
milleks olid „Ettevõtja sotsiaalne vastustus, 
usaldusväärne, läbipaistev ja 
vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik 
majanduskasv”11 ning „Ettevõtja sotsiaalne 
vastutus, ühiskonna huvide edendamine 
ning suund säästvale ja kaasavale 
taastumisele”12, selle olulisust, et 
äriühingud avalikustavad teabe säästva 
arengu kohta, nagu näiteks sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste tegurite kohta, et teha 
kindlaks jätkusuutlikkuse riskid ning 
suurendada investorite ja tarbijate usaldust. 
Seega kutsus Euroopa Parlament 
komisjoni üles esitama seadusandlik 
ettepanek mittefinantsteabe avalikustamise 
kohta ettevõtjate poolt, mis võimaldaks 
tegevuse suurt paindlikkust, et võtta 
arvesse ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
mitmemõõtmelist olemust ja ettevõtetes 
rakendatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse 
põhimõtete mitmekesisust, millele vastab 
piisaval tasemel võrreldavus, et vastata 
investorite ja muude sidusrühmade 
vajadustele, nagu ka vajadusele anda 
tarbijatele kergesti kättesaadavat teavet 
ettevõtete mõju kohta ühiskonnale.
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__________________ __________________
11 Raport: ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
usaldusväärne, läbipaistev ja 
vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik 
majanduskasv (2012/2098(INI)); 
õiguskomisjon. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//ET&language=E
T

11 Raport: ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
usaldusväärne, läbipaistev ja 
vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik 
majanduskasv (2012/2098(INI)); 
õiguskomisjon. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//ET&language=E
T

12 Raport: ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
ühiskonna huvide edendamine ning suund 
säästvale ja kaasavale taastumisele 
(2012/2097(INI)); tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//ET&language=E
T

12 Raport: ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
ühiskonna huvide edendamine ning suund 
säästvale ja kaasavale taastumisele 
(2012/2097(INI)); tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjon. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//ET&language=E
T

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Suurettevõtjate mittefinantsteabe 
avalikustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kooskõlastamine on tähtis 
ühtmoodi nii äriühingute kui ka 
aktsionäride ja muude sidusrühmade jaoks. 
Kooskõlastamine on neis valdkondades 
oluline, sest enamus neist äriühingutest 
tegutsevad rohkemas kui ühes 
liikmesriigis.

(4) Suurettevõtjate mittefinantsteabe 
avalikustamist käsitlevate siseriiklike 
õigusnormide kooskõlastamine on tähtis 
ühtmoodi nii ettevõtjate kui ka aktsionäride 
ja muude sidusrühmade jaoks. 
Kooskõlastamine on neis valdkondades 
oluline, sest enamus neist äriühingutest 
tegutsevad rohkemas kui ühes 
liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Vaja on kehtestada ka teatav õiguslik 
miinimumnõue seoses selle teabe 
ulatusega, mille äriühingud kogu ELis 
peaksid tegema avalikkusele 
kättesaadavaks. Majandusaasta aruanne
peaks andma õiglase ja tervikliku ülevaate 
äriühingu põhimõtetest, tulemustest ja 
riskidest.

(5) Vaja on kehtestada ka teatav õiguslik 
miinimumnõue seoses selle teabe 
ulatusega, mille äriühingud kogu ELis 
peaksid tegema avalikkusele 
kättesaadavaks. Tegevusaruanne peaks 
andma õiglase ja tervikliku ülevaate 
äriühingu põhimõtetest, tulemustest ja 
riskidest.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Kogu ELis avalikustatava 
mittefinantsteabe järjepidevuse ja 
võrreldavuse suurendamiseks tuleks 
ettevõtjatelt nõuda, et nad esitavad oma 
tegevusaruandes mittefinantsülevaate, mis 
sisaldab teavet vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ning korruptsioonivastaste 
võitlusega seotud küsimuste kohta. Selline 
ülevaade peaks sisaldama nende 
küsimustega seotud põhimõtete, tulemuste 
ja riskide kirjeldust. Mittefinantsülevaade 
peaks vajaduse korral sisaldama ka viidet 
hoolsuskohustusele, mida ettevõtja on 
rakendanud selleks, et olemasolevaid ja 
võimalikke kahjulikke mõjusid kindlaks 
teha, vältida ja leevendada olenevalt 
nende suurusest ja laadist ning tegevuse 
kontekstist.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Keskkonnaküsimuste kohta peaks 
aruanne sisaldama, kus see on vajalik, 
üksikasjalikku teavet ettevõtja tegevuse 
ettearvatavate mõjude kohta keskkonnale, 
tervisele ja ohutusele, taastuva ja 
taastumatu energia kasutamise, 
kasvuhoonegaaside heite ja õhusaaste 
kohta. Sotsiaalküsimustes ja töötajatega 
seonduvates küsimustes peaks aruandes 
esitatud teave puudutama eelkõige 
ettevõtja suhteid alltöövõtjatega, 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
põhiliste konventsioonide rakendamist, 
töötingimusi, sotsiaaldialoogi, 
töötervishoidu ja -ohutust ning dialoogi 
kohalike kogukondadega, nagu ka nende 
kogukondade kaitse ja arengu tagamiseks 
võetud meetmeid. Inimõiguste, 
korruptsiooni- ja altkäemaksuvastase 
võitluse küsimustes peaks 
mittefinantsülevaade sisaldama vähemalt 
teavet inimõiguste kuritarvitamise 
vältimiseks ning korruptsiooni ja 
altkäemaksuvõtmise vastu võitlemiseks 
kehtestatud mehhanismi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

(6 b) Ettevõtjad peaksid andma piisavat 
teavet küsimuste kohta, mis tõusevad esile 
kui kõige tõenäolisemad tõsise mõju riski 
realiseerumise põhjustajad, koos juba 
realiseerunud riskidega. Selliste mõjude 
tõsidust tuleks hinnata nende ulatuse ja 
raskusastme järgi. Tõsise mõju riskid 
võivad tuleneda ettevõtja oma tegevusest 
või võivad olla seotud selle tegevuse, 
toodete või ärisuhetega.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Teabe avalikustamine peamiste 
riskide, ähvardavate arengute või 
läbirääkimisjärgus küsimuste kohta 
võivad välja viia tundliku äriteabe 
avalikustamiseni ning selle tagajärjel 
sekkuda ärimudelisse ja lõpuks 
moonutada konkurentsi. Seepärast tuleks 
anda haldus-, juht- ja järelevalveorganite 
liikmetele võimalus otsustada, kas sellist 
teavet avalikustada, kui avalikustamine 
võib ettevõtja huve tõsiselt kahjustada.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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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 peaksid 
ettevõtjad üldjuhul tuginema ÜRO 
ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtetele, millega rakendatakse 
ÜRO raamistikku „Kaitsta, austada ja 
heastada”, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suunistele
hargmaistele ettevõtjatele ja ILO 
kolmepoolsele deklaratsioonile
rahvusvaheliste ettevõtete ja 
sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta. 
Ettevõtjad võivad tugineda ka 
siseriiklikele raamistikele, ELi 
raamistikele, nagu keskkonnajuhtimis- ja 
-auditeerimissüsteem (EMAS)), ning 
rahvusvahelistele raamistikele, nagu 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
(ÜRO) Global Compact, Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni (ISO) 26000,
globaalne aruandlusalgatus (GRI), 
süsiniku avalikustamise projekt ja 
kliimamuutustest teatamise standardite 
nõukogu (CDSB).

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) ÜRO Rio+20 konverentsi 
lõppdeklaratsiooni „Soovitud 
tulevikuvisioon” („The Future We Want”) 
punktis 47 tunnistatakse ettevõtete säästvat 
arengut käsitleva aruandluse tähtsust ning 
soovitatakse äriühingutel võimaluse korral 
kaaluda säästva arengu teabe lisamist oma 
aruandlustsüklisse. Selles julgustatakse ka 
majandusharu, huvitatud valitsusi ja 
asjaomaseid sidusrühmasid vajaduse korral 

(8) ÜRO Rio+20 konverentsi 
lõppdeklaratsiooni „Soovitud 
tulevikuvisioon” („The Future We Want”) 
punktis 47 tunnistatakse ettevõtete säästvat 
arengut käsitleva aruandluse tähtsust ning 
soovitatakse ettevõtjatel võimaluse korral 
kaaluda säästva arengu teabe lisamist oma 
aruandlustsüklisse. Selles julgustatakse ka 
majandusharu, huvitatud valitsusi ja 
asjaomaseid sidusrühmasid vajaduse korral 
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ÜRO süsteemi toetusega, et töötada välja 
parimate tavade mudelid ning hõlbustada 
meetmeid finants- ja mittefinantsteabe 
integreerimiseks, võttes arvesse juba 
olevaolevate raamistikega saadud 
kogemusi.

ÜRO süsteemi toetusega, et töötada välja 
parimate tavade mudelid ning hõlbustada 
meetmeid finants- ja mittefinantsteabe 
integreerimiseks, võttes arvesse juba 
olevaolevate raamistikega saadud 
kogemusi.

__________________ __________________
13 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 
„The Future We Want”, ÜRO säästva 
arengu konverentsi (Rio+20) 
lõppdokument, A/CONF.216/L.1.

13 Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 
„The Future We Want”, ÜRO säästva 
arengu konverentsi (Rio+20) 
lõppdokument, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Suurem läbipaistvus suurettevõtjate 
ja kontsernide tegevuses on oluline 
selleks, et kaitsta tulusid ja tagada, et 
kodanikel on kindlustunne, et 
maksusüsteemid on õiglased ja tõhusad, 
ning et ELi kodanikud usaldavad 
suurettevõtjaid ja kontserne. Euroopa 
Ülemkogu nõudis vastavalt oma 22. mai 
2013. aasta järeldustes kiireid edusamme 
maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksupettuste valdkonnas ning otsustas 
muu hulgas, et ettepanek, millega 
muudetakse direktiive mittefinantsteabe ja 
mitmekesisust käsitleva teabe 
avalikustamise kohta suurettevõtjate ja 
kontsernide poolt vaadatakse läbi, selleks 
et eelkõige tagada suurettevõtjate ja 
kontsernide aruandlus riikide kaupa. 
Selleks peaks komisjon direktiivis 
2013/34/EÜ kehtestatud aruandluskorra 
läbivaatamisel kaaluma, kas kehtestada 
suurettevõtjatele ja avaliku huvi üksustele 
kohustus avalikustada iga-aastaselt iga 
liikmesriigi ja kolmanda riigi kohta, kus 
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nad tegutsevad, riikide kaupa aruanne, 
mis sisaldab vähemalt teavet kasumi või 
kahjumi kohta enne maksude 
mahaarvamist ja saadud riiklike toetuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 
2011 kohtumisel kutsuti üles vähendama 
üldist regulatiivset koormust, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
puhul, nii Euroopa kui ka liikmesriikide 
tasandil ning soovitati meetmeid, et 
suurendada tootlikkust; samal ajal on 
strateegia „Euroopa 2020” (aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia) eesmärk parandada 
ärikeskkonda väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks ning edendada 
nende rahvusvahelistumist. Seega tuleks 
vastavalt põhimõttele „kõigepealt mõtle 
väikestele” kohaldada direktiivide 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ kohaseid 
avalikustamisnõudeid ainult teatavate 
suurte äriühingute ja kontsernide suhtes.

(10) Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 
2011 kohtumisel kutsuti üles vähendama 
üldist regulatiivset koormust, eelkõige 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
puhul, nii Euroopa kui ka liikmesriikide 
tasandil ning soovitati meetmeid, et 
suurendada tootlikkust; samal ajal on 
strateegia „Euroopa 2020” (aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia) eesmärk parandada 
ärikeskkonda väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks ning edendada 
nende rahvusvahelistumist. Seega tuleks 
vastavalt põhimõttele „kõigepealt mõtle 
väikestele” kohaldada direktiivi 
2013/34/EL kohaseid 
avalikustamisnõudeid ainult teatavate 
suurte äriühingute ja kontsernide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kõnealuste mittefinantsteabe (11) Kõnealuste mittefinantsteabe 
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avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
koguvara ja käibe alusel. Väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad peaksid 
olema vabastatud täiendavate nõuete 
kohaldamisest ning kohustust avalikustada 
majandusaasta aruandes
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende äriühingute suhtes, kelle 
keskmine töötajate arv on üle 500 ning kas 
bilansimaht kokku on üle 20 miljoni euro 
või puhaskäive on üle 40 miljoni euro.

avalikustamise nõuete kohaldamisala 
tuleks määratleda töötajate keskmise arvu, 
bilansimahu ja puhaskäibe alusel. 
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
peaksid olema vabastatud täiendavate 
nõuete kohaldamisest ning kohustust 
avalikustada tegevusaruandes
mittefinantsülevaade tuleks kohaldada 
ainult nende suurettevõtjate ja kontsernide
suhtes, kelle keskmine töötajate arv on üle 
500.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mõni direktiivi 78/660/EMÜ ja 
direktiivi 83/349/EMÜ reguleerimisalasse 
kuuluv äriühing või kontsern juba koostab 
mittefinantsaruandeid vabatahtlikult. 
Kõnealuste äriühingute suhtes ei tuleks 
kohaldada kohustust esitada 
majandusaasta aruandes
mittefinantsülevaade, tingimusel et aruanne 
käsitleb sama majandusaastat, hõlmab 
vähemalt sama sisu, mis on nõutud 
käesoleva direktiiviga, ning on lisatud 
majandusaasta aruandele.

(12) Mõni direktiivi 2013/34/EL
reguleerimisalasse kuuluv ettevõtja või 
kontsern juba koostab 
mittefinantsaruandeid vabatahtlikult. 
Kõnealuste ettevõtjate suhtes ei tuleks 
kohaldada kohustust esitada 
tegevusaruandes mittefinantsülevaade, 
tingimusel et aruanne käsitleb sama 
majandusaastat, hõlmab vähemalt sama 
sisu, nagu on nõutud käesoleva 
direktiiviga, ning on lisatud 
tegevusaruandele.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Paljud ettevõtjad, kes kuuluvad 
direktiivi 78/660/EMÜ reguleerimisalasse, 
kuuluvad kontserni. Konsolideeritud 
majandusaasta aruanded tuleks koostada 
nii, et teavet selliste kontsernide kohta võib 
edastada kontserni liikmetele ja 
kolmandatele isikutele. Seepärast tuleks 
konsolideeritud majandusaasta aruandeid
reguleerivad siseriiklikud õigusaktid 
kooskõlastada, et saavutada selle teabe 
võrreldavus ja ühtsus, mida ettevõtjad 
peaksid liidus avaldama.

(13) Paljud ettevõtjad, kes kuuluvad 
direktiivi 2013/34/EL reguleerimisalasse, 
kuuluvad kontserni. Konsolideeritud 
tegevusaruanded tuleks koostada nii, et 
teavet selliste kontsernide kohta võib 
edastada kontserni liikmetele ja 
kolmandatele isikutele. Seepärast tuleks 
konsolideeritud tegevusaruandeid
reguleerivad siseriiklikud õigusaktid 
kooskõlastada, et saavutada selle teabe 
võrreldavus ja ühtsus, mida ettevõtjad 
peaksid liidus avaldama.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Vastavalt direktiivi 78/660/EMÜ 
artikli 51a punktis e nõutule peaks 
vannutatud audiitorite aruanne sisaldama 
ka arvamust majandusaasta aruande, 
sealhulgas majandusaasta aruandes 
sisalduva mittefinantsteabe, ja sama 
majandusaasta raamatupidamise 
aastaaruande vastavuse kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Äriühingu haldus-, juht- ja (15) Ettevõtja haldus-, juht- ja 
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järelevalveorganite liikmete pädevuse ja 
seisukohtade mitmekesisus lihtsustab hea 
arusaama omandamist äriühingu
organisatsioonilisest korraldusest ja 
tegevusest.. See võimaldab nende organite 
liikmetel teha konstruktiivset kriitikat 
juhtkonna otsuste kohta ning olla avatum 
uudsetele ideedele, vähendades liikmete 
sarnaste seisukohtade ja rühmamõtlemise 
tekkimist. Seega aitab see kaasa 
tulemuslikule järelevalvele juhtkonna üle 
ja äriühingu edukale üldjuhtimisele. 
Seepärast oleks oluline suurendada 
äriühingutes kehtestatud 
mitmekesisuspoliitika läbipaistvust. 
Sellega teavitataks turgu äriühingu 
üldjuhtimise tavadest ning seega 
avaldataks kaudselt survet äriühingutele, 
et neil oleks mitmekesisemad juhtorganid.

järelevalveorganite liikmete pädevuse ja 
seisukohtade mitmekesisus lihtsustab hea 
arusaama omandamist ettevõtja 
organisatsioonilisest korraldusest ja 
tegevusest. See võimaldab nende organite 
liikmetel teha konstruktiivset kriitikat 
juhtkonna otsuste kohta ning olla avatum 
uudsetele ideedele, vähendades liikmete 
sarnaste seisukohtade ja rühmamõtlemise 
tekkimist. Seega aitab see kaasa 
tulemuslikule järelevalvele juhtkonna üle 
ja ettevõtja edukale üldjuhtimisele. 
Seepärast oleks oluline suurendada 
ettevõtetes kehtestatud 
mitmekesisuspoliitika läbipaistvust. 
Sellega teavitataks turgu äriühingu
üldjuhtimise tavadest ning seega 
avaldataks kaudselt survet ettevõtjatele, et 
neil oleks mitmekesisemad juhtorganid.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Kohustust avalikustada oma haldus-, 
juht- ja järelevalveorganite 
mitmekesisuspoliitika seoses selliste 
aspektidega nagu vanus, sugu, 
geograafiline mitmekesisus, puuetega 
inimeste integreerimine, hariduslik ja 
ametialane taust, tuleks kohaldada üksnes 
börsil noteeritud suurte ettevõtjate suhtes. 
Mitmekesisuspoliitika avalikustamine 
peaks olema ühingujuhtimise aruande osa, 
nagu on sätestatud direktiivi 2013/34/EL
artiklis 20. Ettevõtjad, kellel ei ole sellist 
mitmekesisuspoliitikat, ei peaks olema 
kohustatud seda poliitikat kehtestama, kuid 
nad peaksid selgelt selgitama, miks nad 
seda ei tee.
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olema kohustatud seda poliitikat 
kehtestama, kuid nad peaksid selgelt 
selgitama, miks nad seda ei tee.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt suurendada äriühingute poolt kogu 
ELis avalikustava teabe asjakohasust, 
ühtsust ja võrreldavust, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
meetme toime tõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(17) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt suurendada ettevõtjate poolt kogu 
ELis avalikustava teabe asjakohasust, 
ühtsust ja võrreldavust, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada ning 
meetme toime tõttu on seda parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seepärast tuleks direktiive 
78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ vastavalt 
muuta,

(19) Seepärast tuleks direktiivi 2013/34/EL
vastavalt muuta,

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 78/660/EMÜ muutmine Direktiivi 2013/34/EL muutmine

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 78/660/EMÜ muudetakse 
järgmiselt:

Direktiivi 2013/34/EL muudetakse 
järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklit 46 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
(a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. (a) Majandusaasta aruanne sisaldab 
erapooletut ülevaadet äriühingu 
äritegevuse ja positsiooni arengust ja 
tulemustest koos kirjeldusega äriühingu 
ees seisvatest peamistest riskidest ja 
ebakindlatest asjaoludest. 
Ülevaade on äritegevuse mastaapi ja 
keerukust arvestav äriühingu äritegevuse 
ja positsiooni arengut ja tulemusi käsitlev 
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tasakaalustatud ja terviklik analüüs.
b) Äriühingute puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 500 ning millel oma 
bilansipäeval on kas bilansimaht rohkem 
kui 20 miljonit eurot või puhaskäive 
rohkem kui 40 miljonit eurot, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles 
on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ja korruptsioonivastase 
võitlusega seotud küsimuste kohta, 
sealhulgas järgmine teave: 
i) nende põhimõtete kirjeldus, mida 
äriühing järgib seoses nende 
küsimustega;
ii) nende põhimõtete tulemused;
iii) nende küsimustega seotud riskid ja 
see, kuidas äriühing neid riske juhib.
Kui äriühingul ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab ta 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.
Sellise teabe esitamisel võib äriühing 
tugineda riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.
(c) Äriühingu arengu, tulemuste või 
positsiooni mõistmiseks vajalikus ulatuses 
hõlmab analüüs konkreetse äriühingu 
seisukohast asjakohaseid nii rahalisi kui 
ka mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.
(d) Majandusaasta aruandes esitatav 
analüüs sisaldab vajaduse korral viiteid ja 
lisaselgitusi raamatupidamise 
aastaaruandes esitatud summade kohta.”
(b) lõige 4 asendatakse järgmisega: 
„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 
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teavet, vabastatakse ta kohustusest esitada 
lõike 1 punktis b sätestatud 
mittefinantsülevaade, tingimusel et selline 
aruanne on osa majandusaasta 
aruandest.” 
(c) lisatakse lõige 5: 
„5. Äriühing, kes on tütarettevõtja, on 
vabastatud lõike 1 punktis b kehtestatud 
kohustusest juhul, kui äriühing ja selle 
tütarettevõtjad on konsolideeritud teise 
äriühingu finantsaruannetes ja 
majandusaasta aruandes ning kõnealune 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
on koostatud vastavalt direktiivi 
83/349/EMÜ artikli 36 lõikele 1.” 

Vt muudatusettepanek direktiivi 2013/34/EL artikli 19 kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklit 46a muudetakse järgmiselt: välja jäetud
(a) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt g:
„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. ”
(b) lisatakse lõige 4: 
„4. Lõike 1 punkti g ei kohaldata 
äriühingute suhtes artikli 27 tähenduses.”
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Vt muudatusettepanek direktiivi 2013/34/EL artikli 20 kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artikkel 53a asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Artikkel 53a
Liikmesriigid ei tee käesoleva direktiivi 
artiklites 1a, 11, 27, artikli 43 lõike 1 
punktides 7a ja 7b, artikli 46 lõikes 3 ning 
artiklites 47 ja 51 sätestatud vabastusi 
äriühingutele, kelle väärtpaberitega on 
lubatud kaubelda reguleeritud turul 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 14 tähenduses.”

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) – sissejuhatav sõnastus
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) – alapunkt a
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 1 kolmas lõik jäetakse välja;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) – alapunkt b
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 19 – lõiked 1a – 1c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse järgmised lõiked:
„1a. Suurettevõtjate puhul, kelle 
keskmine töötajate arv majandusaasta 
jooksul on rohkem kui 500, sisaldab 
ülevaade ka mittefinantsülevaadet, milles
on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ning korruptsiooni- ja 
altkäemaksuvastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:
(a) ettevõtja põhimõtted seoses nende 
küsimustega, sealhulgas vajaduse korral 
viide rakendatud hoolsuskohustuste 
kohta;
(b) nende põhimõtete tulemused;
(c) peamised riskid seoses küsimustega, 
mis on seotud ettevõtja tegevuse, 
toimingute, toodete või ärisuhetega, mis 
tõenäoliselt tekitavad tõsiseid kahjulikke 
mõjusid nendes valdkondades, ja kuidas 
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ettevõtja neid riske juhib.
Kui ettevõtjal ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab 
aruandes olema esitatud selgitus, miks ta 
seda ei tee.
Teavet esimese lõigu punktis c osutatud 
riskide, ähvardavate arengute või 
läbirääkimisjärgus küsimuste kohta ei ole 
vaja avalikustada, juhul kui sellise teabe 
avalikustamine võib haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite liikmete arvates 
ettevõtja huve tõsiselt kahjustada.
Esimeses lõigus nõutud teabe esitamisel 
võib ettevõtja tugineda riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele 
ning seda tehes täpsustab ettevõtja, 
millisele raamistikule ta on tuginenud.
1b. Ettevõtja arengu, tulemuste või 
positsiooni mõistmiseks ning ülevaate 
läbipaistvuse ja võrreldavuse jaoks 
vajalikus ulatuses hõlmab lõikes 1 
osutatud analüüs konkreetse äriühingu 
seisukohast asjakohaseid nii rahalisi kui 
ka mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.
1c. Tegevusaruanne, kus esitatakse lõikes 
1 osutatud analüüs, sisaldab vajaduse 
korral viiteid aruandeaasta 
finantsaruannetes esitatud summadele ja 
annab nende kohta lisaselgitusi.”;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) – alapunkt c (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Kui ettevõtja koostab sama 
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majandusaasta kohta kõikehõlmava 
aruande, mis tugineb riigisisestele, ELi 
tasandi või rahvusvahelistele raamistikele 
ning mis sisaldab lõikes 1a sätestatud 
teavet, vabastatakse ta kohustusest esitada 
lõikes 1a sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline kõikehõlmav 
aruanne on osa tegevusaruandest.”

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus) – alapunkt d (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 19 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lisatakse järgmine lõige 4a:
„4a. Ettevõtja, kes on tütarettevõtja, on 
lõikes 1a sätestatud kohustustest 
vabastatud, kui ettevõtja ja selle 
tütarettevõtjad on lisatud teise ettevõtja 
konsolideeritud finantsaruannetesse ja 
konsolideeritud tegevusaruandesse ning 
see konsolideeritud tegevusaruanne on 
koostatud vastavalt artiklile 29.”.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) – sissejuhatav sõnastus
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) – alapunkt a
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:
„f a) ettevõtja haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite mitmekesisuspoliitika 
kirjeldus seoses selliste aspektidega nagu 
vanus, sugu, puuetega inimeste 
integreerimine, hariduslik ja ametialane 
taust, selle mitmekesisuspoliitika 
eesmärgid, kuidas seda on rakendatud 
ning selle tulemused aruandeperioodil. 
Kui ettevõtjal selline poliitika puudub, 
sisaldab aruanne selget ja põhjendatud 
selgitust, miks see nii on.”;

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) – alapunkt b
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Vannutatud audiitor või 
audiitorühing esitab kooskõlas artikli 34 
lõike 1 teise lõiguga oma arvamuse 
käesoleva artikli lõike 1 punktide c ja d 
kohaselt ette valmistatud teabe kohta ja 
kontrollib, kas käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b, e, f ja f a osutatud teave 
on esitatud.”:
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Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus) – alapunkt c
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Olenemata artiklist 40, ei kohaldata 
käesoleva artikli lõike 1 punkti f a 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
suhtes.”;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 c (uus) – sissejuhatav sõnastus
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Artiklit 29 muudetakse järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 c (uus) – alapunkt a
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 29 – lõige 1a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisatakse järgmine lõige:
„1a. Käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamisel sisaldab suure kontserni 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
töötajate arv majandusaasta jooksul on 
rohkem kui 500, ülevaade selles ulatuses, 
mis on vajalik ettevõtja arengu, 
tulemuslikkuse või positsiooni 
mõistmiseks, ka mittefinantsülevaadet, 
milles on esitatud teave vähemalt 
keskkonnaküsimuste, sotsiaalsete ja 
töötajatega seotud küsimuste, inimõiguste 
austamise ning korruptsiooni- ja 
altkäemaksuvastase võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine 
teave:
(a) kontserni põhimõtted seoses nende 
küsimustega, sealhulgas vajaduse korral 
viide rakendatud hoolsuskohustuste 
kohta;
(b) nende põhimõtete tulemused;
(c) riskid seoses nende küsimustega, mis 
on seotud ettevõtja tegevuse, toimingute, 
toodete või ärisuhetega, mis tõenäoliselt 
tekitavad tõsiseid kahjulikke mõjusid 
nendes valdkondades, ja kuidas kontsern 
neid riske juhib.
Kui kontsernil ei ole põhimõtteid seoses 
neist ühe või enama valdkonnaga, peab 
ülevaates olema esitatud selgitus, miks ta 
seda ei tee.
Teavet esimese lõigu punktis c osutatud 
riskide, ähvardavate arengute või 
läbirääkimisjärgus küsimuste kohta ei ole 
vaja avalikustada, juhul kui sellise teabe 
avalikustamine võib haldus-, juht- ja 
järelevalveorganite liikmete arvates 
ettevõtja huve tõsiselt kahjustada.”;

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 c (uus) – alapunkt b
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 29 – lõiked 3 a ja 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse järgmised lõiked:
„3 a. Käesoleva artikli lõike 1 
kohaldamisel vabastatakse juhul, kui 
emaettevõtja koostab sama majandusaasta 
kohta kõikehõlmava aruande, mis käsitleb 
tervet kontserni ja mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
rahvusvahelistele raamistikele ning 
sisaldab lõikes 1a sätestatud teavet, 
emaettevõtja kohustusest koostada lõikes 
1a sätestatud mittefinantsülevaade, 
tingimusel et selline kõikehõlmav 
aruanne on konsolideeritud 
tegevusaruande osa.
3 b. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel 
on emaettevõtja, kes on ka tütarettevõtja, 
vabastatud lõikes 1a sätestatud 
kohustustest, kui vabastatud ettevõtja ja 
selle tütarettevõtjad on lisatud teise 
ettevõtja konsolideeritud 
finantsaruannetesse ja konsolideeritud 
tegevusaruandesse ning see 
konsolideeritud tegevusaruanne on 
koostatud vastavalt käesolevale artiklile.”.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3 d (uus)
Direktiiv 2013/34/EL
Artikkel 48 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 48 lisatakse järgmine lõige:
„Aruandes kaalutakse võimalust 
kehtestada suurettevõtjatele ja avaliku 
huvi üksustele kohustus avalikustada iga-
aastaselt iga liikmesriigi ja kolmanda riigi 
kohta, kus nad tegutsevad, riikide kaupa 
aruanne, mis sisaldab vähemalt teavet 
teenitud kasumi, kasumi pealt makstud 
maksude ja saadud riiklike toetuste 
kohta.”.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2
Direktiiv 83/349/EMÜ
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
Direktiivi 83/349/EMÜ muutmine
Direktiivi 83/349/EMÜ muudetakse 
järgmiselt. 
(1) Artiklit 36 muudetakse järgmiselt:
(a) lõige 1 asendatakse järgmisega: 
„1. Konsolideeritud majandusaasta 
aruanne sisaldab erapooletut ülevaadet 
äriühingu äritegevusest ja positsioonist ja 
konsolideeritud ettevõtete positsioonist 
tervikuna ning ka kirjeldust äriühingu ees 
seisvatest peamistest riskidest ja 
ebakindlatest asjaoludest.
Ülevaates analüüsitakse tasakaalustatult 
äriühingu äritegevust ja positsiooni ning 
konsolideeritud äriühingute positsiooni 
tervikuna, võttes arvesse äriühingu 
suurust ja keerukust.
Nende konsolideeritavate äriühingute 
emaettevõtjate puhul, mille keskmine 
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töötajate arv majandusaasta jooksul koos 
on rohkem kui 500 ning mille bilansimaht 
bilansipäeval on kas rohkem kui 20 
miljonit eurot või puhaskäive on rohkem 
kui 40 miljonit eurot, sisaldab ülevaade 
mittefinantsülevaadet, milles on esitatud 
teave vähemalt keskkonnaküsimuste, 
sotsiaalsete ja töötajatega seotud 
küsimuste, inimõiguste austamise ning 
korruptsioonivastaste võitlusega seotud 
küsimuste kohta, sealhulgas järgmine
teave: 
– i) nende põhimõtete kirjeldus, mida 
äriühing järgib seoses nende 
küsimustega;
– ii) nende põhimõtete tulemused;
– iii) nende küsimustega seotud riskid ja 
see, kuidas äriühing neid riske juhib.
Kui konsolideeritud ettevõtjad tervikuna 
ei oma põhimõtteid seoses neist ühe või 
enama küsimusega, peab äriühing 
esitama selgituse, miks ta seda ei tee.
Sellise teabe esitamisel võib 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
põhineda riigisisestel, ELi tasandi või 
rahvusvahelistel raamistikel ning seda 
tehes, täpsustama millisele raamistikule ta 
on tuginenud.
Sellise arengu, tulemuste või positsiooni 
mõistmiseks vajalikus ulatuses hõlmab 
analüüs asjaomase äriühingu seisukohast 
asjakohaseid nii rahalisi kui ka 
mitterahalisi peamisi tulemusnäitajaid.
Konsolideeritud majandusaasta aruandes 
esitatav analüüs sisaldab vajaduse korral 
viiteid ja lisaselgitusi raamatupidamise 
konsolideeritud aastaaruandes esitatud 
summade kohta.”
(b) lisatakse lõiked 4 ja 5:
„4. Kui emaettevõtja koostab sama 
majandusaasta kohta ulatusliku aruande, 
mis käsitleb kogu konsolideeritud 
äriühingute kontserni ja mis tugineb 
riigisisestele, ELi tasandi või 
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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. 
5. Emaettevõtja, kes on ka tütarettevõtja, 
on vabastatud lõike 1 kolmandas lõigus 
sätestatud kohustusest juhul, kui 
vabastatud äriühing ja selle 
tütarettevõtjad on konsolideeritud teise 
äriühingu finantsaruannetes ja 
majandusaasta aruandes ning kõnealune 
konsolideeritud majandusaasta aruanne 
on koostatud vastavalt lõike 1 kolmandale 
lõigule.”

Vt muudatusettepanekud direktiivi 2013/34/EL artikli 29 kohta.

Or. en
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus.
1.1 Milles seisneb mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe teatamise lisandväärtus?
Ettevõtjate „sotsiaalselt vastutustundliku” rolli üha suuremat tunnustamist võib tõlgendada ja 
arvestada mitmel viisil. Ühelt poolt soosib nn globaalsete turgude tekkimine ettevõtjate poolt 
sotsiaalsete ja keskkonnastandardite väljaarendamist; teiselt poolt nõuab üha tähelepanelikum 
ja paremini informeeritum kodanikuühiskond ettevõtjatelt sotsiaalselt vastutustundlikumat 
käitumist. See ettevõtjate sotsiaalse vastutuse aluseks olev kahekordne tõuge kajastab huvide 
täiendavust ettevõtjate ja ühiskonna vahel üldiselt. 
Ettevõtja sotsiaalne vastutus tähendab seega eelkõige konkurentsivõimet. See ei tähenda, et 
igasugune ettevõtja sotsiaalse vastutuse sekkumismeede tugevdaks automaatselt ettevõtte 
konkurentsieelist, kuigi teatud meetmed võivad ettevõtet tugevdada, kui need võimaldavad 
luua ühist väärtust ettevõtte, selle sidusrühmade ja ühiskonna vahel üldiselt. 
Selles kontekstis võib suurem läbipaistvus mittefinantsaspektides aidata ettevõtjatel paremini 
riske juhtida ja oma konkurentsivõimet parandada. Samal ajal saab paremini informeeritud 
kodanikuühiskond ettevõtja pakutavaid ärioperatsioone, kaupu ja teenuseid paremini hinnata 
ja seega toetada. Samamoodi saavad potentsiaalsed investorid paremini kindlaks määrata oma 
investeeringute jätkusuutlikkust ja seega tulusust pikaajaliselt. 
Analoogselt võib mitmekesisust käsitleva teabe suurem läbipaistvus ja avalikustamine 
hõlbustada riskide ettenägemist ja suurendada ettevõtete konkurentsivõimet. Nagu väidetakse 
ühes usaldusväärses uurimuses, on heterogeensemal juhatusel ettevõtte äritegevusele ja 
rakendatavate põhimõtete kaugelenägelikkusele positiivne mõju. 
1.2 Praegune olukord ja vajadus selgema reglementeerimise järele.
Mittefinantsteabe avalikustamist ettevõtjate poolt reguleerisid siiani nn 
raamatupidamisdirektiivid, mis sõnastati hiljuti uuesti ühes ainsas direktiivis. Riiklikul 
tasandil on mõned liikmesriigid käivitanud rangemaid õigusakte, samas kui mitmed 
kolmandad riigid on kehtestanud seadusesätted, mis kehtestavad mittefinantsalase 
aruandekohustuse, ehkki küll erineva rangusastmega.
Analüüsitav ettepanek on seega kooskõlas rahvusvahelise normatiivse arenguga ja üha 
laialdasema vajadusega mittefinantsteabe suurema läbipaistvuse järele. Nimelt, nagu nähtub 
komisjoni tehtud hindamisest, teatab ELi kokku 42 000 suurettevõtjast igal aastal formaalselt 
mittefinantsteavet ainult umbes 2 500. 
Ilmselgelt ei vastab praegune olukord ettevõttesiseste ja -väliste sidusrühmade vajadustele. 
Sellest asjaolust on tingitud vajadus selgema ja ELi tasemel ühtsema reglementatsiooni järele, 
milles kehtestataks teatud põhivaldkondadega piiritletud kohustused, et saada rohkem, 
paremat ja paremini võrreldavat teavet. 
1.3 Komisjoni ettepanek.
Ettepanekus tehakse raamatupidamisdirektiivi mõned muudatused, kohustades suuri 
äriühinguid ja kontserne esitama mittefinantsteabe analüüse. Selline deklaratsioon, mis 
lisatakse tegevusaruandele, peab sisaldama vähemalt olulist teavet keskkonna- ja 
sotsiaalküsimuste, personaliküsimuste, inimõiguste austamise ja korruptsiooni vastu 
võitlemise kohta. Samuti peavad börsil noteeritud suured äriühingud esitama teavet oma 
mitmekesisuspoliitika kohta, ka oma töötajate vanuse, soo, geograafilise mitmekesisuse, 
haridusliku ja ametialase tausta kohta. 
Valitud normatiivne põhimõte on „täida või selgita” (comply or explain). Järelikult peavad 
äriühingud, kes ühes või mitmes eespool nimetatud aspektis poliitikat ei rakenda, oma valiku 
põhjendust selgitama.



PE521.714v01-00 34/35 PR\1006774ET.doc

ET

2. Raportööri seisukoht.
2.1 Sissejuhatavad märkused.
Üldjoontes raportöör nõustub komisjoni normatiivse suunitlusega. Valitud lähenemisviis 
vastab parlamendi nõudmisele, kes oli pooldanud mittefinantsalase aruandluse kohta 
seadusandliku ettepaneku vastuvõtmist, mis võimaldaks „suurt paindlikkust tegevuses, et 
võtta arvesse ettevõtja sotsiaalse vastutuse mitmemõõtmelist laadi ja ettevõtetes rakendatava 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtete mitmekesisust”, ning mis võimaldaks samas 
„piisavat võrreldavust, et see vastaks investorite ja muude huvitatud isikute nõudmistele ja 
vajadusele kindlustada tarbijatele ettevõtete mõju kohta ühiskonnale teabe kergesti 
kättesaadavus”. 
Arvestades neid kaalutlusi, mis eristavad raportööri muutmistegevuse kahte peamist 
põhimõtet, nagu „paindlikkus” ja „võrreldavus”, peab raportöör vajalikuks selgitada nn 
comply or explain normatiivse põhimõtte väärtust, et vältida igasugust vääriti mõistmist sätete 
siduvuse osas. Kõnealune põhimõte ei jäta ettevõtjatele vaba valikut, kas õigusnormiga 
nõutavat teavet esitada või mitte. Vastupidi, ettepanekus kehtestatakse ettevõtjatele 
kahekordne kohustus: ühelt poolt peavad aru andma teatud aspektide kohta (comply), ja teiselt 
poolt peavad nad juhul, kui nad põhimõtteid ühes või mitmes aspektis ei rakenda, seda 
selgitama (explain).
2.2 Peamised tehtud muudatused.
Tehes kõigepealt mitmeid tehnilisi muudatusettepanekuid, millega saab ettepaneku teksti 
kooskõlastada uue raamatupidamisdirektiivi sisuga, peab raportöör asjakohaseks selgitada 
mõnda õigusnormi aspekti, et vältida igasugust õiguslikku ebakindlust ja tagada 
maksimaalselt ühtne sätete tõlgendamine. 
Aruandlusaspektide kohta on ühes uues põhjenduses märgitud peamised teemad, mida need 
peavad hõlmama. Selleks peab keskkonnateave näiteks sisaldama andmeid kasvuhoonegaasi 
heite, õhusaaste ja taastuvenergia kasutamise kohta. Sotsiaalsetes või töötajatega seotud 
aspektides tuleb teavet esitada muu hulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
peamiste konventsioonide rakendamise, töötingimuste ja sotsiaalset dialoogi kohta. 
Inimõigusi ja korruptsioonivastast võitlust käsitlev teave peab seevastu sisaldama vähemalt 
andmeid inimõiguste rikkumise vältimise kohta ja selgitusi ettevõttes aktiivse ja passiivse 
korruptsiooni vastu võitlemiseks rakendatud vahendite kohta.
Kõnealuse õigusnormi selgitamise eesmärgiga kooskõlas püütakse mõnes 
muudatusettepanekus täpsustada mõistet „risk”. Selleks teeb raportöör ettepaneku ühendada 
see mõiste ettevõtjate tegevuse, operatsioonide, kaupade või ärisuhetega, mis võivad suuremal 
määral mõjutada negatiivselt aruandlusse kuuluvaid aspekte. 
Raportöör on mures negatiivse mõju pärast, mida aruandlus riskidest võib tekitada ettevõtte 
tegevusele ja arengule tulevikus. Kuna tegemist on nimelt eriti delikaatsete andmetega, siis 
võib nende avalikustamine seada ohtu ettevõtte äristrateegiad, millel on negatiivsed tagajärjed 
konkurentsidünaamikale. Seepärast teeb raportöör ettepaneku piirata teabe avalikustamist 
ainult riskidega, mida peetakse „põhiriskideks”, andes samas ettevõtte otsustus- või 
järelevalveorganitele võimaluse mitte avalikustada teavet riskide, nagu ka pooleliolevate 
läbirääkimiste kohta, mille puhul selline avalikustamine kahjustaks tõsiselt ettevõtja huve. 
Raportöör on vastu aruandluskohustuste võimalikule laiendamisele tarneahelale ja allhankele 
või kogu väärtusahelale. Vaatlusalune ettepanek on tegelikult esimene samm ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse alal ettevõtjate jaoks suurema siduvuse suunas ja seega peaks see 
piirduma ainult esmaste kohustuste kehtestamisega, mida võib vajaduse korral edasi arendada 
edaspidi pärast eelnevat kehtestatud sätete mõju analüüsimist. 
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Raportöör peab siiski võimalikuks ja asjakohaseks laiendada sätete kohaldamisala 
niinimetatud hoolsuskohustuse protsessidele, kui ettevõtja rakendab neid kohustusi 
avalikustamisega seotud aspektides. Selleks tehakse raporti projektis muudatus, mille alusel 
võivad ettevõtjad aruandluskohustuse alla kuuluvatel teemadel rakendatud poliitika 
kirjeldamisel viidata rakendatud hoolsuskohustuse protsessidele, kui neil need on.
Viimaseks jagab raportöör komisjoni valikut lubada ettevõtjatel nõutud teabe esitamiseks 
kasutada paindlikult riiklikke, ELi ja rahvusvahelisi standardeid. Seda arvestades on raportöör 
arvamusel, et teabe suurema võrreldavuse tagamiseks on vaja edendada üldjuhul teatud 
institutsiooniliselt tunnustatud standardite kasutamist. 
3. Järeldused.
Euroopa Ülemkogu lisas 22. mail 2013 oma järeldustesse maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksupettuse vastase võitluse kohta üleskutse võtta kiiremas korras arvesse 
„muutmisettepanekut direktiivide kohta, mis käsitlevad mittefinantsteabe ja mitmekesisust 
käsitleva teabe edastamist teatud suurte äriühingute ja kontsernide poolt, et tagada nende 
äriühingute ja kontsernide poolt teabe avaldamine riikide kaupa”.
Raportöör nõustub riigipeade ja valitsusjuhtide avaldatud seisukohaga, et vaja on rakendada 
rangemat poliitikat maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks, eriti kapitali ülekandmise 
tõttu kolmandatesse riikidesse ehk niinimetatud maksuparadiisidesse. Suurem läbipaistvus 
selles valdkonnas võib ühtlasi suurendada tarbijate usaldust suurettevõtjate ja hargmaiste 
äriühingute toimingute vastu. Samuti oleks investoritel rohkem teavet selleks, et analüüsida 
ettevõtete majanduslikke, poliitilisi ja maine riske või mõista, kui usaldusväärne on 
äritegevus, ja võimaldaks neil omada geograafiliselt mitmekesistatud äriportfelli, et võimalike 
majandusvapustuste korral paremini reageerida.
Seda arvestades on raportöör seisukohal, et seadusandlikus sekkumises selles valdkonnas 
tuleb arvesse võtta nende sektorite ja õigusruumide mitmekesisust, kus ettevõtjad tegutsevad. 
Mõne riigi õiguses näiteks võib teatud teave kuuluda riigisaladuse või ärisaladuse mõiste alla, 
mis tekitab nendel territooriumidel tegutsevate Euroopa ettevõtjate jaoks õiguslikku 
ebakindlust. Samal ajal võib teatud äriliselt ja majanduslikult tundliku teabe (strateegiline info 
lepingute, tulususe, tulemi, juhtimise kohta) avalikustamine kaasa tuua konkurentsihalvemuse 
või muuta vaidlusaluseks kolmandate riikide maksuametitega sõlmitud kokkulepped või 
lepingud.
Esitatud põhjendusi arvestades püüab raportöör käsitleda riikide kaupa aruandluse küsimust 
selles seadusandlikus ettepanekus, eelistades selles valdkonnas ettevaatlikku ja üksikasjalikku 
lähenemisviisi, mis võimaldaks mitmekordistada selle kasu ja neutraliseerida riske. Selleks 
teeb raportöör muudatusettepaneku raamatupidamisdirektiivi 2013/34 artikli 48 kohta, 
paludes komisjonil kontrollida valitsustele tehtavaid makseid käsitlevate sätete läbivaatamise 
ajal kohustuse kehtestamist suurettevõtjatele ja avaliku huviga üksustele avaldada iga 
liikmesriigi või kolmanda riigi kohta, kus nad tegutsevad, igal aastal riikide kaupa aruanne, 
mis sisaldab teavet kasumi või kahjumi kohta enne maksude mahaarvamist, kasumi või 
kahjumi pealt tasutud maksude ja saadud riiklike toetuste kohta.


