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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0207),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 50 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0103/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon...1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä naisten oikeuksien 
ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

                                               
1 EUVL L ....
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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

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

neuvoston direktiivin 2013/34/EU
muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä 
ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden 

kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen 

julkistamisen osalta

Or. en

Perustelu

Direktiivit 78/660/ETY ja 83/349/ETY on kumottu direktiivillä 2013/34/EU.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle 13 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti
– 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi 
ja luottamuksen lisäämiseksi – Yhdessä 
uuteen kasvuun9” todetaan, että eri aloilla 
toimivien yritysten sosiaali- ja 
ympäristöasioista antamia tietoja on 
muutettava avoimemmiksi tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.

(1) Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle 13 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetussa komission 
tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun 
vauhdittamiseksi ja luottamuksen 
lisäämiseksi – Yhdessä uuteen kasvuun9” 
todetaan, että eri aloilla toimivien yritysten 
sosiaali- ja ympäristöasioista antamia 
tietoja on muutettava avoimemmiksi 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi.

__________________ __________________
9 KOM(2011) 206 lopullinen, 13.4.2011. 9 KOM(2011) 206 lopullinen, 13.4.2011.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tarve parantaa yritysten yhteiskunta- ja 
ympäristötiedottamista alaa koskevalla 
lakiehdotuksella otettiin toistamiseen esille 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle ”Yritysten yhteiskuntavastuuta 
koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 
2011–2014”10.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

__________________
10 KOM(2011) 681 lopullinen, 25.10.2011.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentti on 6 päivänä 
helmikuuta 2013 antamissaan 
päätöslauselmissa ”Yritysten 
yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja 
vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä 
kasvu”11 ja ”Yritysten yhteiskuntavastuu:
yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja 
osallistavan elpymisen edistäminen”12

tunnustanut, kuinka tärkeänä se pitää sitä, 
että yritykset antavat kestävään 
kehitykseen, kuten sosiaalisiin ja 
ympäristönäkökohtiin, liittyviä tietoja 
kestävää kehitystä uhkaavien riskien 
tunnistamiseksi sekä sijoittajien ja 
kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi, ja 
kehottanut komissiota antamaan 

(3) Euroopan parlamentti on 6 päivänä 
helmikuuta 2013 antamissaan 
päätöslauselmissa ”Yritysten 
yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja 
vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä 
kasvu”11 ja ”Yritysten yhteiskuntavastuu:
yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja 
osallistavan elpymisen edistäminen”12

tunnustanut, kuinka tärkeänä se pitää sitä, 
että yritykset antavat kestävään 
kehitykseen, kuten sosiaalisiin ja 
ympäristönäkökohtiin, liittyviä tietoja 
kestävää kehitystä uhkaavien riskien 
tunnistamiseksi sekä sijoittajien ja 
kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi.
Näin ollen Euroopan parlamentti kehotti
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ehdotuksen yritysten velvollisuudesta 
julkistaa muita kuin taloudellista tilannetta 
koskevia tietoja.

komissiota antamaan 
lainsäädäntöehdotuksen yritysten 
velvollisuudesta julkistaa muita kuin 
taloudellista tilannetta koskevia tietoja, 
jotta säilytetään toimien mahdollisimman 
suuri joustavuus ja otetaan huomioon 
yritysten yhteiskuntavastuun 
moniulotteinen luonne sekä se, että 
liikeyritykset soveltavat yritysten 
yhteiskuntavastuuta eri tavoin, ja katsoo, 
että tietojen olisi oltava riittävän 
vertailukelpoisia sijoittajien ja muiden 
sidosryhmien tarpeiden täyttämiseksi ja 
että olisi tarjottava kuluttajille helposti 
saatavilla olevaa tietoa yritysten 
vaikutuksista yhteiskuntaan.

__________________ __________________
11 Mietintö: ”Yritysten yhteiskuntavastuu:
tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen 
yritystoiminta sekä kestävä kasvu” 
(2012/2098(INI)); oikeudellisten asioiden 
valiokunta.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

11 Mietintö: ”Yritysten yhteiskuntavastuu:
tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen 
yritystoiminta sekä kestävä kasvu” 
(2012/2098(INI)); oikeudellisten asioiden 
valiokunta.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

12 Mietintö: ”Yritysten yhteiskuntavastuu:
yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja 
osallistavan elpymisen edistäminen” 
(2012/2097(INI)); työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

12 Mietintö: ”Yritysten yhteiskuntavastuu:
yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja 
osallistavan elpymisen edistäminen” 
(2012/2097(INI)); työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunta.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//FI&language=FI

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Suurilta osakeyhtiöiltä edellytettävien 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien kansallisten 
säännösten yhteensovittaminen on tärkeää 
sekä yritysten, osakkaiden että 
sidosryhmien etujen kannalta.
Yhteensovittaminen on tarpeen kyseisillä 
aloilla, koska useimmat säännösten 
soveltamisalaan kuuluvista yrityksistä 
toimivat useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On myös tarpeen ottaa käyttöön 
tietynlainen oikeudellinen 
vähimmäisvaatimus, joka koskee niiden 
tietojen laajuutta, jotka yritysten olisi 
asetettava yleisön saataville eri puolilla 
unionia. Toimintakertomusten olisi 
annettava oikea ja kattava kuva yrityksen 
toimintalinjoista, tuloksista ja riskeistä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 7

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.
Muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen pitäisi tarvittaessa sisällyttää 
viittaus asianmukaisen huolellisuuden 
prosesseihin, joiden avulla yritys yksilöi, 
estää ja lieventää todellisia ja mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia soveltuvin osin 
yritysten kokoon, toiminnan luonteeseen 
ja toimintaympäristöön nähden.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Mitä tulee ympäristöasioihin, 
selvitykseen olisi sisällytettävä tarvittaessa 
yksityiskohdat yrityksen toiminnan 
ennakoitavissa olevista vaikutuksista 
ympäristöön, terveyteen ja 
turvallisuuteen, uusiutuvien ja 
uusiutumattomien energiamuotojen 
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käyttöön, kasvihuonekaasupäästöihin 
sekä ilman saastumiseen. Mitä tulee 
sosiaalisiin näkökohtiin ja työntekijöihin 
liittyviin asioihin, selvitykseen sisältyvien 
tietojen olisi koskettava erityisesti 
yrityksen yhteyksiä alihankkijoihin, 
Kansainvälisen työjärjestön tärkeimpien 
yleissopimusten täytäntöönpanoa, 
työoloja, työmarkkinaosapuolten välistä 
vuoropuhelua, työterveyttä 
ja -turvallisuutta, vuoropuhelua 
paikallisyhteisöjen kanssa sekä toimia, 
jotka on toteutettu näiden yhteisöjen 
suojelemiseksi ja kehittämiseksi. Mitä 
tulee ihmisoikeuksiin ja korruption ja 
lahjonnan vastaisiin toimiin, muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaan 
selvitykseen pitäisi sisällyttää tietoja, jotka 
koskevat vähintäänkin 
ihmisoikeusloukkausten ehkäisemistä ja 
välineitä korruption ja lahjonnan 
torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Yritysten olisi annettava riittävästi 
tietoa kaikista asioista, joihin liittyy jo 
konkretisoituneita riskejä, sekä asioista, 
joihin liittyy todennäköisimpiä riskejä 
vakavista vaikutuksista. Näiden 
vaikutusten merkitystä olisi arvioitava 
niiden laajuuden ja vakavuuden 
perusteella. Vakavien vaikutusten riskit 
voivat johtua yrityksen omasta 
toiminnasta tai ne voivat liittyä sen 
toimiin, tuotteisiin tai liikesuhteisiin.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Pääasiallisia riskejä, käynnissä 
olevaa kehitystä tai neuvoteltavana olevia 
asioita koskevien tietojen julkaiseminen 
voi johtaa arkaluonteisten yritystietojen 
julkituloon ja sen seurauksena häiritä 
liiketoimintamallia ja jopa vääristää 
kilpailua. Tästä syystä hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten jäsenille olisi annettava 
mahdollisuus päättää, julkaisevatko he 
näitä tietoja, jos se aiheuttaisi vakavaa 
haittaa yrityksen edulle.

Or. en

Tarkistus 11

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 

(7) Antaessaan näitä tietoja yritysten olisi 
pääsääntöisesti tukeuduttava
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin 
YK:n ohjaaviin periaatteisiin, joilla 
pannaan täytäntöön suojeluun, 
kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuva 
YK:n toimintakehys, Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
monikansallisille yrityksille antamiin 
toimintaohjeisiin sekä ILOn 
kolmikantaiseen periaatejulistukseen 
monikansallisista yrityksistä ja 
sosiaalipolitiikasta. Yritykset voivat myös 
tukeutua kansallisiin kehyksiin, unionin 
kehyksiin, kuten ympäristöasioiden 
hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS), 
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työjärjestön (ILO) kolmikantainen 
periaatejulistus monikansallisista 
yrityksistä ja sosiaalipolitiikasta sekä GRI-
ohjeisto (Global Reporting Initiative).

ja kansainvälisiin kehyksiin, kuten 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Global 
Compact -aloite, Kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön (ISO) standardi 
26000, GRI-ohjeisto (Global Reporting 
Initiative), hiilipitoisuuden ilmoittamista 
koskeva Carbon Disclosure Project 
-hanke sekä Carbon Disclosure Standards 
Board -lautakunnan ohjeet.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen Rio+20-konferenssin 
päätösjulistuksen ”Tulevaisuus, jota 
tavoittelemme”13 47 kohdassa tunnustetaan 
yritysten kestävän kehityksen raportoinnin 
merkitys ja kannustetaan yrityksiä 
harkitsemaan tarvittaessa kestävyyttä 
koskevien tietojen sisällyttämistä 
raportointiprosessiin. Päätösjulistuksessa 
kannustetaan lisäksi alaa sekä asianomaisia 
hallituksia ja sidosryhmiä kehittämään 
Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän 
tuella parhaita käytäntöjä koskevia malleja 
ja helpottamaan tilinpäätöstietojen ja 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
sisällyttämistä kertomuksiin nykyisistä 
kehyksistä saatujen kokemusten 
perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

__________________
13Yhdistyneet Kansakunnat, ”Tulevaisuus, 
jota tavoittelemme”, YK:n kestävän 
kehityksen kokouksen (Rio+20) 
päätösasiakirja, A/CONF.216/L.1.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) On tärkeää lisätä suurten yritysten ja 
yritysryhmien toiminnan avoimuutta, jotta 
suojataan verotuloja ja varmistetaan 
unionin kansalaisten luottamus 
verojärjestelmien oikeudenmukaisuuteen 
ja tehokkuuteen sekä suuriin yrityksiin ja 
yritysryhmiin. Tämän mukaisesti 
Eurooppa-neuvosto vaati 
23 päivänä toukokuuta 2013 tekemissään 
päätelmissä nopeaa edistymistä 
veronkierron ja veropetosten torjumisessa 
ja päätti muun muassa, että ehdotusta 
suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä 
edellytettävien muiden kuin taloudellisten 
tietojen ja monimuotoisuutta koskevien 
tietojen julkistamista koskevien 
direktiivien muuttamiseksi käsitellään 
erityisesti sitä ajatellen, että varmistetaan, 
että suuret yritykset ja yritysryhmät 
raportoivat maakohtaisesti. Tätä varten 
komission olisi direktiivin 2013/34/EU 
raportointijärjestelmää uudelleen 
tarkastellessaan harkittava, otetaanko 
mukaan suurten yritysten ja yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen 
velvollisuus julkaista vuosittain sellainen 
maakohtainen kertomus kustakin 
jäsenvaltiosta ja kolmannesta maasta, 
jossa ne toimivat, joka sisältäisi vähintään 
tiedot voitosta tai tappiosta ennen 
verokuluja, voitosta tai tappiosta 
maksetuista veroista sekä saaduista 
valtiontuista.

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Maaliskuun 24 ja 25 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
vähentämään sääntelystä erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) 
aiheutuvaa kokonaiskuormitusta sekä 
Euroopan tasolla että kansallisesti, kun taas 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun tähtäävän Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteena on parantaa 
pk-yritysten liiketoimintaympäristöä ja 
edistää niiden kansainvälistymistä. ”Pienet 
ensin” -periaatteen mukaan direktiivin 
78/660/ETY ja direktiivin 83/349/ETY
mukaisia tiedotusvaatimuksia olisi sen 
vuoksi sovellettava vain tiettyihin suuriin 
yrityksiin ja yritysryhmiin.

(10) Maaliskuun 24 ja 25 päivänä 2011 
kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti 
vähentämään sääntelystä erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) 
aiheutuvaa kokonaiskuormitusta sekä 
Euroopan tasolla että kansallisesti, kun taas 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteena on parantaa 
pk-yritysten liiketoimintaympäristöä ja 
edistää niiden kansainvälistymistä. ”Pienet 
ensin” -periaatteen mukaan direktiivin 
2013/34/EU mukaisia tiedotusvaatimuksia 
olisi sen vuoksi sovellettava vain tiettyihin 
suuriin yrityksiin ja yritysryhmiin.

Or. en

Tarkistus 15

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 

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

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotkin direktiivin 78/660/ETY ja 
direktiivin 83/349/ETY soveltamisalaan 
kuuluvista yrityksistä ja yritysryhmistä 
laativat jo nyt muita kuin taloudellisia 
tietoja koskevia kertomuksia 
vapaaehtoisuuden pohjalta. Kyseisiin 
yrityksiin ei pitäisi soveltaa velvollisuutta 
liittää toimintakertomukseen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että kertomus koskee samaa 
tilikautta ja on sisällöltään vähintään tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen ja että se 
liitetään toimintakertomukseen.

(12) Jotkin direktiivin 2013/34/EU
soveltamisalaan kuuluvista yrityksistä ja 
yritysryhmistä laativat jo nyt muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevia kertomuksia 
vapaaehtoisuuden pohjalta. Kyseisiin 
yrityksiin ei pitäisi soveltaa velvollisuutta 
liittää toimintakertomukseen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että kertomus koskee samaa 
tilikautta ja on sisällöltään vähintään tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen ja että se 
liitetään toimintakertomukseen.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Monet direktiivin 78/660/ETY
soveltamisalaan kuuluvista yrityksistä ovat 
yritysryhmien jäseniä. Konsolidoidut 
toimintakertomukset olisi laadittava siten, 
että tällaisia yritysryhmiä koskevat tiedot 
voidaan välittää jäsenille ja kolmansille 
osapuolille. Konsolidoituja 
toimintakertomuksia koskevat kansalliset 
lainsäädännöt olisi sen vuoksi sovitettava 

(13) Monet direktiivin 2013/34/EU
soveltamisalaan kuuluvista yrityksistä ovat 
yritysryhmien jäseniä. Konsolidoidut 
toimintakertomukset olisi laadittava siten, 
että tällaisia yritysryhmiä koskevat tiedot 
voidaan välittää jäsenille ja kolmansille 
osapuolille. Konsolidoituja 
toimintakertomuksia koskevat kansalliset 
lainsäädännöt olisi sen vuoksi sovitettava 
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yhteen, jotta tiedot, jotka yritysten on 
julkistettava unionissa, olisivat 
vertailukelpoisia ja yhdenmukaisia.

yhteen, jotta tiedot, jotka yritysten on 
julkistettava unionissa, olisivat 
vertailukelpoisia ja yhdenmukaisia.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Direktiivin 78/660/ETY 51 a artiklan 
e alakohdan mukaisesti 
tilintarkastuskertomuksessa olisi oltava 
myös lausunto siitä, ovatko 
toimintakertomus, mukaan lukien siihen 
sisältyvät muut kuin taloudelliset tiedot, ja 
saman tilikauden tilinpäätös keskenään 
yhdenmukaiset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yritysten hallinto-, johto- ja 
valvontaelinten jäsenten osaamisen ja 
näkemysten monimuotoisuus helpottaa 
osuvan käsityksen saamista 
yritysorganisaatiosta ja liiketoiminnasta. Se 
mahdollistaa sen, että kyseisten elinten 
jäsenet voivat esittää rakentavaa kritiikkiä 
johdon päätöksistä ja suhtautua 
avoimemmin innovatiivisiin ajatuksiin 
välttäen jäsenten näkemysten 
samankaltaisuutta eli ryhmäajatteluilmiötä.
Se edistää siten johdon tehokasta valvontaa 
ja yrityksen menestyksekästä hallinto- ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ohjausjärjestelmää. Tämän vuoksi olisi 
tärkeää lisätä yritysten käyttämien 
monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen avoimuutta. Markkinat 
saisivat tätä kautta tietoja yritysten 
hallinto- ja ohjausjärjestelmäkäytännöistä, 
mikä kohdistaisi yrityksiin epäsuoraa 
painetta muuttaa johtokuntaansa 
monimuotoisemmaksi.

Or. en

Tarkistus 20

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, 
vammaisten integroituminen sekä 
koulutus- ja ammattitausta olisi 
sovellettava vain suuriin pörssiyhtiöihin.
Monimuotoisuutta koskevien 
toimintalinjojen julkistamisen olisi oltava 
osa direktiivin 2013/34/EU 20 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. en
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitetta eli yritysten eri puolilla unionia 
julkistamien tietojen asianmukaisuuden, 
yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden 
parantamista, vaan se voidaan toimien 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sen vuoksi direktiivejä 78/660/ETY ja 
83/349/ETY olisi muutettava,

(19) Sen vuoksi direktiiviä 2013/34/EU
olisi muutettava.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muutokset direktiiviin 78/660/ETY Muutokset direktiiviin 2013/34/EU

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 78/660/ETY
seuraavasti:

Muutetaan direktiivi 2013/34/EU
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan 46 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
'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.
Selostuksen on oltava tasapuolinen ja 
kattava analyysi yhtiön liiketoiminnan 
kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön 
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tilasta, ja sen on vastattava yhtiön kokoa 
ja monimuotoisuutta.
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:
i) kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin;
ii) kyseisten toimintalinjojen tulokset;
iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja 
yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.
Jos yhtiö ei noudata toimintalinjoja 
suhteessa yhteen tai useampaan näistä 
seikoista, sen on annettava selvitys siitä, 
miksei se tee näin.
Antaessaan tällaisia tietoja yhtiö voi 
tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeutuessaan tällaisiin kehyksiin, sen on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin se on 
tukeutunut.
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.
d) Toimintakertomuksessa esitettävään 
analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä 
tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä 
esitetyistä luvuista.”
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b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”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.”
c) Lisätään 5 kohta seuraavasti:
”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.”

Ks. direktiivin 2013/34/EU 19 artiklaan tehty tarkistus.

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

2) Muutetaan 46 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Lisätään 1 kohtaan g alakohta 
seuraavasti:
”g) yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen 
osalta kuin ikä, sukupuoli, 
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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.”
b) Lisätään 4 kohta seuraavasti:
“4. Edellä olevan 1 kohdan g alakohtaa ei 
sovelleta 27 artiklassa tarkoitettuihin 
yhtiöihin.”

Ks. direktiivin 2013/34/EU 20 artiklaan tehty tarkistus.

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

3) Korvataan 53 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
”53 a artikla
Jäsenvaltiot eivät saa myöntää tämän 
direktiivin 1 a, 11 ja 27 artiklassa, 
43 artiklan 1 kohdan 7 a ja 7 b 
alakohdassa, 46 artiklan 3 kohdassa, 
47 artiklassa ja 51 artiklassa 7 a ja 
7 b alakohdassa sekä 46, 47 ja 51 
artiklassa säädettyjä vapautuksia 
sellaisten yhtiöiden osalta, joiden 
arvopapereita otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla.”

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi) – johdantokappale
Direktiivi 2013/34/EU
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 a) Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
19 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Kumotaan 1 kohdan kolmas alakohta;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
19 artikla – 1 a–1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään kohdat seuraavasti:
’1 a. Kun on kyse suurista yhtiöistä, 
joiden työntekijämäärä tilikauden aikana 
on keskimäärin yli 500, selostuksessa on 
myös oltava muita kuin taloudellisia 
tietoja koskeva selvitys, joka sisältää 
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ainakin tietoja ympäristöasioista, 
sosiaalisista ja työntekijöihin liittyvistä 
seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnasta, mukaan lukien 
seuraavat:
a) toimintalinjat, joita yritys noudattaa 
suhteessa näihin seikkoihin, tarvittaessa 
myös täytäntöönpantujen asianmukaisen 
huolellisuuden prosessien osalta;
b) kyseisten toimintalinjojen tulokset;
c) pääasialliset riskit, jotka koskevat 
yrityksen toimintaan, toimiin, tuotteisiin 
tai liikesuhteisiin liittyviä seikkoja, jotka 
todennäköisesti aiheuttavat vakavia 
haitallisia vaikutuksia näillä aloilla, ja 
yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.
Jos yritys ei noudata toimintalinjoja 
suhteessa yhteen tai useampaan näistä 
seikoista, selostuksessa on annettava 
selvitys siitä, miksei se tee näin.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja riskejä, käynnissä olevaa 
kehitystä tai neuvoteltavana olevia asioita 
koskevia tietoja ei tarvitse julkaista, jos 
hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet 
katsovat, että näiden tietojen 
julkaiseminen aiheuttaisi vakavaa haittaa 
yrityksen edulle.
Edellä 1 alakohdassa vahvistettuja tietoja 
antaessaan yritys voi tukeutua 
kansallisiin, EU:n tai kansainvälisiin 
kehyksiin ja näin tehdessään sen on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin se on 
tukeutunut.
1 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
analyysin on sisällettävä yrityksen 
kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämisen edellyttämässä 
laajuudessa sekä selvityksen avoimuuden 
ja vertailtavuuden kannalta tärkeimmät 
sekä taloudelliset että tarvittaessa muut 
kuin taloudelliset tulosindikaattorit, jotka 
ovat merkityksellisiä yrityksen 
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liiketoiminnalle.
1 c. Toimintakertomuksessa esitettävään, 
1 kohdassa tarkoitettuun analyysiin on 
tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja 
lisäselvityksiä vuositilinpäätöksessä 
esitetyistä luvuista.’;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
‘4. Jos yritys laatii samaan tilikauteen 
liittyvän kattavan kertomuksen, joka 
perustuu kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin ja kattaa 
1 a kohdassa tarkoitetut tiedot, se on 
vapautettava velvollisuudesta laatia 
1 b kohdan mukainen muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
toimintakertomusta.’

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
‘4 a. Yritys, joka on tytäryritys, on 
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vapautettava 1 a kohdan mukaisista 
velvollisuuksista, jos yritys ja sen 
tytäryritykset otetaan huomioon toisen 
yrityksen konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa 
ja kyseinen konsolidoitu 
toimintakertomus laaditaan 29 artiklan 
mukaisesti.’

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi) – johdantokappale
Direktiivi 2013/34/EU
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 b) Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
20 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
‘f a) yrityksen hallinto-, johto- ja 
valvontaelimille annettava kuvaus 
yrityksen monimuotoisuutta tukevista 
toimintalinjoista sellaisten seikkojen 
osalta kuin ikä, sukupuoli, vammaisten 
integroituminen, koulutus- ja 
ammattitausta, monimuotoisuutta 
tukevien toimintalinjojen tavoitteet ja 
tapa, jolla ne on pantu täytäntöön, sekä 
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tulokset raportointijaksolla. Jos
yrityksellä ei ole tällaisia toimintalinjoja, 
selvityksessä on oltava ilmoitus siitä, 
mistä tämä johtuu.’;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
‘3. Lakisääteisen tilintarkastajan tai 
tilintarkastusyhteisön on annettava 
34 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukainen lausunto tämän artiklan 
1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti 
laadittujen tietojen osalta ja tarkistettava, 
että tämän artiklan 1 kohdan a, b, e, f ja 
f a alakohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettu.’;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään kohta seuraavasti:
‘4 a. Tämän artiklan 1 kohdan 
f a alakohtaa ei sovelleta pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin sen estämättä, mitä 
40 artiklassa määrätään.’;
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Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 c kohta (uusi) – johdantokappale
Direktiivi 2013/34/EU
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 c) Muutetaan 29 artikla seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 c kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään kohta seuraavasti:
‘1 a. Kun tämän artiklan 1 kohtaa 
sovelletaan sellaisen suuren ryhmän 
emoyrityksiin, jonka työntekijämäärä 
tilikauden aikana on keskimäärin yli 500, 
selostukseen on sisällyttävä yrityksen 
kehityksen, tuloksen tai aseman 
ymmärtämisen edellyttämässä 
laajuudessa myös muita kuin taloudellisia 
tietoja koskeva selvitys, joka sisältää 
ainakin tietoja ympäristöstä, sosiaalisista 
näkökohdista ja työntekijöitä koskevista 
seikoista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnasta, mukaan lukien 
seuraavat:
a) toimintalinjat, joita yritys noudattaa 
suhteessa näihin seikkoihin, tarvittaessa 
myös täytäntöönpantujen asianmukaisen 
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huolellisuuden prosessien osalta;
b) kyseisten toimintalinjojen tulokset;
c) riskit, jotka koskevat yrityksen 
toimintaan, toimiin, tuotteisiin tai 
liikesuhteisiin liittyviä seikkoja, jotka 
todennäköisesti aiheuttavat vakavia 
haitallisia vaikutuksia näillä aloilla, ja 
yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.
Jos yritysryhmä ei noudata 
toimintalinjoja suhteessa yhteen tai 
useampaan näistä seikoista, selostuksessa 
on annettava selvitys siitä, miksei se tee 
näin.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja riskejä, käynnissä olevaa 
kehitystä tai neuvoteltavana olevia asioita 
koskevia tietoja ei tarvitse julkaista, jos 
hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet 
katsovat, että näiden tietojen 
julkaiseminen aiheuttaisi vakavaa haittaa 
yrityksen edulle.’;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 c kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2013/34/EU
29 artikla – 3 a– 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään kohdat seuraavasti:
‘3 a. Jos emoyritys tämän artiklan 
1 kohtaa sovellettaessa laatii samaan 
tilikauteen liittyvän kattavan 
kertomuksen, jossa viitataan koko 
yritysryhmään, joka tukeutuu kansallisiin, 
unionin tai kansainvälisiin kehyksiin ja 
joka kattaa 1 a kohdassa tarkoitetut tiedot, 
kyseinen emoyritys on vapautettava 
velvollisuudesta laatia 1 a kohdan 
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mukainen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskeva selvitys edellyttäen, että tällainen 
kertomus on osa konsolidoitua 
toimintakertomusta.
3 b. Tämän artiklan 1 kohtaa 
sovellettaessa yritys, joka on myös 
tytäryritys, on vapautettava 1 a kohdan 
mukaisista velvollisuuksista, jos 
vapautettu yritys ja sen tytäryritykset 
otetaan huomioon toisen yrityksen 
konsolidoiduissa tilinpäätöksissä ja 
toimintakertomuksessa ja kyseinen 
konsolidoitu toimintakertomus laaditaan 
tämän artiklan mukaisesti.‘;

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2013/34/EU
48 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 48 artiklaan kohta 
seuraavasti:
‘Kertomuksessa on harkittava, otetaanko 
mukaan suurten yritysten ja yleisen edun 
kannalta merkittävien yhteisöjen 
velvollisuus julkaista vuosittain sellainen 
maakohtainen kertomus kustakin 
jäsenvaltiosta ja kolmannesta maasta, 
jossa ne toimivat, joka sisältäisi vähintään 
tiedot voitoista, voitoista maksetuista 
veroista sekä saaduista valtiontuista.’.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla
Direktiivi 83/349/ETY
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Muutokset direktiiviin 83/349/ETY
Muutetaan direktiivi 83/349/ETY 
seuraavasti:
1) Muutetaan 36 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
’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.
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.
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:
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– i) kuvaus toimintalinjoista, joita yhtiö 
noudattaa suhteessa näihin seikkoihin;
– ii) kyseisten toimintalinjojen tulokset;
– (iii) näihin seikkoihin liittyvät riskit ja 
yhtiön noudattama 
riskienhallintakäytäntö.
Jos konsolidointiin kuuluvat yritykset 
eivät kokonaisuutena tarkasteltuina 
noudata toimintalinjoja suhteessa yhteen 
tai useampaan näistä seikoista, yrityksen 
on annettava selvitys siitä, miksei se tee 
näin.
Annettaessa tällaisia tietoja 
konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
voidaan tukeutua kansallisiin, EU:n tai 
kansainvälisiin kehyksiin, ja 
tukeuduttaessa tällaisiin kehyksiin, on 
täsmennettävä, mihin kehyksiin on 
tukeuduttu.
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.
Konsolidoidussa toimintakertomuksessa 
esitettävään analyysiin on tarvittaessa 
sisällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä 
konsolidoidussa tilinpäätöksessä 
esitetyistä luvuista.’
b) Lisätään 4 ja 5 kohta seuraavasti:
’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 
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edellyttäen, että tällainen kertomus on osa 
konsolidoitua toimintakertomusta.
5. Emoyritys, joka on myös tytäryritys, on 
vapautettava 1 kohdan kolmannen
alakohdan mukaisista velvollisuuksista, 
jos vapautuksen saanut yritys ja sen 
tytäryritykset otetaan huomioon toisen 
yrityksen konsolidoiduissa 
tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksessa 
ja konsolidoitu toimintakertomus 
laaditaan 1 kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisesti. '

Ks. direktiivin 2013/34/EU 29 artiklaan tehdyt tarkistukset.

Or. en
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PERUSTELUT

1. Johdanto

1.1 Mitä lisäarvoa saadaan muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien 
tietojen julkistamisesta?

Yritysten yhteiskuntavastuullinen rooli tunnustetaan yhä laajemmin, ja tätä voidaan tulkita ja 
käsitellä monin eri tavoin. Yhtäältä “globaalien” markkinoiden syntyminen kannustaa 
yrityksiä kehittämään sosiaali- ja ympäristöalan standardejaan. Toisaalta yhä tarkkaavaisempi 
ja paremmin asioista selvillä oleva kansalaisyhteiskunta edellyttää yrityksiltä vastuullisempaa 
käyttäytymistä. Tämä kaksitahoisuus, jonka pohjalta yritysten yhteiskuntavastuu kehittyy 
kansainväliseksi hallintojärjestelmäksi, kuvastaa yritysten ja yhteiskunnan etujen keskinäistä 
täydentävyyttä.

Näin ollen yritysten yhteiskuntavastuussa on kyse ennen kaikkea kilpailukyvystä. Tämä ei 
suinkaan tarkoita sitä, että mikä tahansa yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvä toimenpide 
automaattisesti vahvistaisi jonkin yrityksen kilpailuetuja, vaan tietyt toimet voivat vahvistaa 
jotakin yritystä, jos niiden ansiosta saadaan aikaan yhteistä hyötyä sekä kyseiselle yritykselle, 
sen sidosryhmille että yleisesti ottaen yhteiskunnalle.
Tältä osin suurempi avoimuus muiden kuin taloudellisten tietojen suhteen voi auttaa yrityksiä 
hallinnoimaan paremmin riskejä ja parantamaan kilpailukykyään. Samanaikaisesti paremmin 
asioista perillä oleva kansalaisyhteiskunta voi paremmin arvioida ja sen seurauksena tukea 
yrityksen liiketoimintaa ja sen tarjoamia tuotteita ja palveluja. Samalla mahdolliset sijoittajat 
voivat määrittää paremmin sijoitustensa kestävyyden ja sitä kautta niiden pitkän ajan 
kannattavuuden.
Vastaavasti lisääntynyt avoimuus ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistaminen 
voivat auttaa yritysten riskien ennakoimisessa ja kilpailukyvyn kasvattamisessa. Luotettavista 
tutkimuksista käy ilmi, että heterogeenisemmilla johtokunnilla on myönteinen vaikutus 
yrityksen liiketoimintaan ja sen toimintatapojen kauaskantoisuuteen.

1.2 Nykytilanne ja selkeämmän sääntelyn tarve
Sitä, että yritykset julkistavat muut kuin taloudelliset tiedot, on tähän asti säännelty niin 
sanotuilla tilinpäätösdirektiiveillä, jotka yhdistettiin äskettäin yhdeksi direktiiviksi.
Kansallisella tasolla jotkin jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön tiukempia säädöksiä, ja 
joissakin kolmansissa maissa on hyväksytty säännöksiä, joissa asetetaan muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevaa tilinpitoa koskevia velvoitteita, vaikkakin eriasteisesti.

Käsiteltävänä oleva ehdotus on näin ollen samassa linjassa kansainvälisen säännöstön 
kehityksen ja yhä yleisemmän, muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa suurempaa 
avoimuutta koskevan vaatimuksen kanssa. Kuten komission arviosta käy ilmi, vain noin 
2 500 EU:n yhteensä noin 42 000 suuresta yrityksestä julkistaa vuosittain virallisesti muita 
kuin taloudellisia tietoja.
Luonnollisesti nykytilanne ei tyydytä yritysten sisäisten eikä ulkoisten sidosryhmien tarpeita.
Tämän vuoksi unionin tasolla tarvitaan selkeämpää ja yhdenmukaisempaa sääntelyä, jossa 
otetaan käyttöön tiettyihin keskeisiin seikkoihin rajatut velvoitteet tietojen määrän 
lisäämiseksi ja niiden laadun ja vertailtavuuden parantamiseksi.
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1.3 Komission ehdotus

Ehdotuksessa esitetään joitakin muutoksia tilinpäätösdirektiiviin ja edellytetään, että suuret 
yritykset ja yritysryhmät laativat selostuksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Tällaisen 
toimintakertomuksen liitteenä olevan selvityksen on sisällettävä ainakin olennaiset tiedot, 
jotka koskevat ympäristöä, sosiaalisia ja työntekijöihin liittyviä kysymyksiä, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjumista. Lisäksi suurten pörssiyhtiöiden 
edellytetään toimittavan tietoja monimuotoisuutta tukevista toimintalinjoistaan, mukaan 
lukien henkilöstönsä ikään, sukupuoleen, maantieteelliseen jakaumaan sekä koulutus- ja 
ammattitaustaan liittyvät näkökohdat.
Periaatteena on ”comply or explain” eli ”noudata tai selitä”. Niinpä jos yritys ei noudata 
toimintalinjoja suhteessa yhteen tai useampaan näistä seikoista, sen on annettava selvitys siitä, 
miksei se tee näin.

2. Esittelijän kanta

2.1 Alustavia huomautuksia

Yleisesti ottaen esittelijä on samaa mieltä komission kanssa. Valittu lähestymistapa vastaa 
parlamentin toivetta. Parlamentti ilmoitti kannattavansa muita kuin taloudellisia tietoja 
koskevaa raportointia koskevan sellaisen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä, joka 
mahdollistaisi ”mahdollisimman suuren joustavuuden, jotta voidaan ottaa huomioon yritysten 
yhteiskuntavastuun moniulotteinen luonne sekä se, että yritykset soveltavat yritysten 
yhteiskuntavastuuta eri tavoin,” ja joka samalla tarjoaisi riittävän vertailukelpoisuuden 
”sijoittajien ja muiden sidosryhmien tarpeiden täyttämiseksi” sekä varmistaisi ”kuluttajille 
helposti saatavilla olevaa tietoa yritysten vaikutuksista yhteiskuntaan”.
Kaksi pääperiaatetta esittelijän tarkistuksissa ovat ”joustavuus” ja ”vertailtavuus”, ja niiden 
osalta hän pitää tarpeellisena selventää niin sanotun ”noudata tai selitä” -periaatteen 
merkitystä, jotta vältettäisiin kaikki väärinkäsitykset säännösten sitovuudesta. Kyseinen 
periaate ei anna yrityksille vapautta päättää, toimittavatko ne säännöissä edellytetyt tiedot vai 
jättävätkö ne nämä tiedot toimittamatta. Päinvastoin, ehdotuksessa yrityksiltä vaaditaan 
kahden velvoitteen täyttämistä: niiden on annettava selostus määrätyistä seikoista 
(“noudata”), ja lisäksi niiden on toimitettava selvitys, jos ne eivät noudata toimintalinjoja 
yhden tai useamman seikan kohdalla (”selitä”).

2.2 Tärkeimmät muutosehdotukset

Esittelijä on tehnyt joitakin teknisiä muutoksia, joilla saatetaan ehdotuksen teksti 
yhdenmukaiseksi uuden tilinpäätösdirektiivin kanssa, ja hän haluaa selventää tiettyjä 
näkökohtia, jotta vältetään mahdolliset juridiset epäselvyydet ja varmistetaan säännösten 
mahdollisimman suuri johdonmukaisuus.

Raportointia koskevien näkökohtien osalta uudessa johdanto-osan kappaleessa esitetään 
tärkeimmät aiheet, joita sen pitäisi koskea. Esimerkiksi ympäristöä koskeviin tietoihin olisi 
sisällytettävä tiedot kasvihuonekaasupäästöistä, ilman saastumisesta ja uusiutuvien 
energiamuotojen käytöstä. Mitä tulee sosiaalisiin näkökohtiin ja työntekijöihin liittyviin 
asioihin, annettavien tietojen olisi koskettava muun muassa Kansainvälisen työjärjestön 
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(ILO) tärkeimpien yleissopimusten täytäntöönpanoa, työoloja ja työmarkkinaosapuolten 
välistä vuoropuhelua. Ihmisoikeuksia ja korruption torjuntaa koskeviin tietoihin olisi 
sisällytettävä vähintään tiedot ihmisoikeusloukkausten estämisestä ja selvitykset yrityksen 
käyttämistä välineistä aktiivisen ja passiivisen korruption torjumiseksi.

Lainsäädännön selventämistavoitetta ajatellen osassa ehdotetuista muutoksista tarkennetaan 
”riskin” käsitettä. Tältä osin esittelijä ehdottaa tämän käsitteen liittämistä yritysten toimintaan, 
toimiin, tuotteisiin tai liikesuhteisiin, joilla voi todennäköisimmin olla negatiivisia vaikutuksia 
raportointiin sisältyviin asioihin.
Esittelijä on huolestunut haitallisista vaikutuksista, joita riskien raportoinnilla voi olla 
yrityksen liiketoiminnalle ja sen tulevalle kehitykselle. Koska kyse on erityisen 
arkaluonteisista tiedoista, niiden julkistaminen voisi vaarantaa yrityksen 
liiketoimintastrategian ja haitata sen kilpailudynamiikkaa. Tästä syystä esittelijä ehdottaa 
tietojen julkistamisen rajoittamista pelkästään ”pääasiallisiin” riskeihin, siten että yrityksen 
päätöksenteko- ja valvontaelimille annetaan mahdollisuus olla julkistamatta riskeihin tai 
meneillään oleviin neuvotteluihin liittyviä tietoja, jos näiden tietojen julkistaminen voisi 
vakavasti vahingoittaa yrityksen etua.
Esittelijä vastustaa raportointivelvoitteen mahdollista laajentamista toimitus- ja 
alihankintaketjuun tai koko arvoketjuun. Komission ehdotus on itse asiassa ensimmäinen 
askel kohti yritysten ankaria pakotteita yritysten yhteiskuntavastuun alalla, ja sellaisena sitä 
pitäisi rajoittaa esittämään perusvelvoitteita, joita voidaan tarpeen mukaan kehittää 
myöhemmin, kun ensin on laadittu analyysi käyttöön otettujen säännösten vaikutuksista.
Esittelijä katsoo kuitenkin, että on mahdollista ja suotavaa laajentaa säännösten 
soveltamisalaa niin sanottuihin asianmukaisen huolellisuuden prosesseihin (”due diligence”), 
kun yritys on soveltanut niitä julkistamiseen liittyvissä seikoissa. Tätä varten 
mietintöluonnoksessa esitetään tarkistus, jonka perusteella yritykset voivat viitata 
asianmukaisen huolellisuuden prosesseihin, silloin kun niitä on sovellettu, niihin aiheisiin 
sovellettavien toimintalinjojen kuvauksen yhteydessä, joiden osalta raportointia edellytetään.
Esittelijä on samaa mieltä komission päätöksestä sallia, että yritykset voivat valita joustavasti, 
käyttävätkö ne tietoja toimittaessaan kansallisia, unionin vai kansainvälisiä kehyksiä.
Esittelijä katsoo kuitenkin, että tietojen laajemman vertailtavuuden takaamiseksi yleissääntönä 
olisi pidettävä tiettyjen, toimielinten hyväksymien kehysten käyttöä.

3. Päätelmät

Veronkierron ja veropetosten torjunnan osalta Eurooppa-neuvosto sisällytti 
22. toukokuuta 2013 tekemiinsä päätelmiin kehotuksen saada aikaiseksi nopeaa edistymistä 
ehdotuksessa ”suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten 
tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskevien direktiivien 
muuttamiseksi” ja toivoi, että sitä ”käsitellään erityisesti, jotta varmistetaan, että suuret 
yritykset ja yritysryhmät raportoivat maakohtaisesti”.
Esittelijä on yhtä mieltä valtion- ja hallitusten päämiesten kanssa siitä, että on välttämätöntä 
soveltaa tiukempia toimintatapoja veronkierron torjumiseksi, ennen kaikkea siitä syystä, että 
pääomia siirretään kolmansiin maihin tai niin sanottuihin veroparatiiseihin. Lisäksi laajempi 
avoimuus voi lisätä kuluttajien luottamusta suurten ja monikansallisten yritysten toimintaan.
Vastaavasti sijoittajilla olisi enemmän tietoja käytettävissään yritysten taloudellisten, 
poliittisten ja maineeseen kohdistuvien riskien analysoimiseksi tai sen arvioimiseksi, kuinka 
vakaata yrityksen liiketoiminta on ja onko sen osakesalkku eriytetty maantieteellisesti, siten 
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että mahdollisiin taloudellisiin häiriöihin voidaan reagoida paremmin.
Näin ollen esittelijä katsoo, että asiaa koskevissa lainsäädäntötoimissa olisi otettava 
huomioon, että yritykset toimivat monilla eri aloilla ja erilaisten lainsäädäntöjen alaisina.
Joidenkin lainsäädäntöjen nojalla esimerkiksi tietyt tiedot voivat kuulua 
”valtionsalaisuuksien” tai ”liikesalaisuuksien” piiriin, mikä aiheuttaisi juridista epävarmuutta 
unionin yrityksille, jotka toimivat kyseisissä maissa. Samanaikaisesti tällaisten kaupallisesti 
tai taloudellisesti arkaluonteisten tietojen (sopimuksia koskevat strategiset tiedot, 
kannattavuustasot, tulokset, johto jne.) julkistaminen voisi asettaa yrityksen kilpailullisesti 
epäedulliseen asemaan tai kyseenalaistaa kolmansien maiden veroviranomaisten kanssa 
tehdyt sopimukset.
Edellä esitettyjen huomioiden perusteella esittelijä sitoutuu ottamaan esille maakohtaista 
raportointia koskevan kysymyksen tässä lainsäädäntöehdotuksessa. Asiaa on käsiteltävä 
huolellisesti ja yksityiskohtaisesti, niin että sen edut voidaan moninkertaistaa ja riskit poistaa.
Tätä varten esittelijä esittää tarkistusta tilinpäätösdirektiivin 2013/34 48 artiklaan. Siinä 
pyydetään komissiota sen tarkistaessa hallituksille suoritettavia maksuja koskevia säännöksiä 
harkitsemaan, otetaanko mukaan suurten yritysten ja yleisen edun kannalta merkittävien 
yhteisöjen velvollisuus julkaista vuosittain sellainen maakohtainen kertomus kustakin 
jäsenvaltiosta ja kolmannesta maasta, jossa ne toimivat, joka sisältäisi tiedot voitoista, 
voitoista maksetuista veroista sekä saaduista valtiontuista.


