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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 osasto

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin
liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin 
(EU) 2016/2341 muuttamisesta

sijoituksien kestävyysvaikutukseen ja 
-riskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja 
direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/65/EY32, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY33, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/61/EU34, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/65/EU35, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2016/9736, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/234137, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 345/201338 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 346/201339 yhteinen 
tavoite on helpottaa arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten, jäljempänä 
’yhteissijoitusyritykset’, vaihtoehtoisten 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/65/EY32, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/138/EY33, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/61/EU34, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/65/EU35, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2016/9736, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/234137, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 345/201338 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 346/201339 yhteinen 
tavoite on helpottaa arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten, jäljempänä 
’yhteissijoitusyritykset’, vaihtoehtoisten 
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sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä 
’AIF-rahaston hoitajat’, vakuutusyritysten, 
sijoituspalveluyritysten, 
vakuutusedustajien, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, 
jäljempänä ’lisäeläkelaitokset’, 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen hoitajien, 
jäljempänä ’EuVECA-rahaston hoitajat’, ja 
vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajien, jäljempänä ’EuSEF-rahaston 
hoitajat’, toiminnan aloittamista ja 
jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja 
asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten 
sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että 
sijoittajien saatavilla on helpommin 
monenlaisia rahoitustuotteita ja -palveluja, 
sekä säädetään samalla säännöistä, joiden 
avulla sijoittajat voivat tehdä tietoon 
perustuvia sijoituspäätöksiä. Vaikka nämä 
tavoitteet on suurelta osin saavutettu, 
tiedottaminen lopullisille sijoittajille
kestävyysriskien ja kestävien 
sijoitustavoitteiden sisällyttämisestä 
yhteissijoitusyritysten, AIF-rahaston 
hoitajien, vakuutusyritysten, salkunhoitoa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten, 
lisäeläkelaitosten, eläkelaitosten, 
EuVECA-rahaston hoitajien ja EuSEF-
rahaston hoitajien, jäljempänä 
’finanssimarkkinatoimijat’, sijoituksiin 
liittyvään päätöksentekoon ja tiedottaminen 
lopullisille sijoittajille kestävyysriskien 
sisällyttämisestä vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevaa 
vakuutusneuvontaa tarjoavien 
vakuutusedustajien ja vakuutusneuvontaa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten, 
jäljempänä ’rahoitusneuvojat’, 
neuvontamenettelyihin ei ole riittävän 
kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen 
antamiseen ei vielä sovelleta 
yhdenmukaistettuja vaatimuksia.

sijoitusrahastojen hoitajien, jäljempänä 
’AIF-rahaston hoitajat’, vakuutusyritysten, 
sijoituspalveluyritysten, 
vakuutusedustajien, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten, 
jäljempänä ’lisäeläkelaitokset’, 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen hoitajien, 
jäljempänä ’EuVECA-rahaston hoitajat’, ja 
vaatimukset täyttävien yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen 
hoitajien, jäljempänä ’EuSEF-rahaston 
hoitajat’, toiminnan aloittamista ja 
jatkamista. Mainituilla direktiiveillä ja 
asetuksilla yhdenmukaistetaan lopullisten 
sijoittajien suojaa ja varmistetaan, että 
sijoittajien saatavilla on helpommin 
monenlaisia rahoitustuotteita ja -palveluja, 
sekä säädetään samalla säännöistä, joiden 
avulla sijoittajat voivat tehdä tietoon 
perustuvia sijoituspäätöksiä. Vaikka nämä 
tavoitteet on suurelta osin saavutettu, 
tiedottaminen kestävyysvaikutuksesta ja
kestävyysriskien ja kestävien 
sijoitustavoitteiden sisällyttämisestä 
yhteissijoitusyritysten, AIF-rahaston 
hoitajien, vakuutusyritysten, salkunhoitoa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten, 
lisäeläkelaitosten, eläkelaitosten, 
EuVECA-rahaston hoitajien ja EuSEF-
rahaston hoitajien, jäljempänä 
’finanssimarkkinatoimijat’, sijoituksiin 
liittyvään päätöksentekoon ja tiedottaminen 
lopullisille sijoittajille kestävyysriskien 
sisällyttämisestä vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevaa 
vakuutusneuvontaa tarjoavien 
vakuutusedustajien ja vakuutusneuvontaa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten, 
jäljempänä ’rahoitusneuvojat’, 
neuvontamenettelyihin ei ole riittävän 
kehittynyttä, koska tällaiseen tietojen 
antamiseen ei vielä sovelleta 
yhdenmukaistettuja indikaattoreita ja 
vaatimuksia. Jotta 
finanssimarkkinatoimijat voivat 
noudattaa asianmukaista huolellisuutta 
koskevia velvoitteitaan 
kestävyysvaikutuksen ja -riskien osalta, he 
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tarvitsevat sijoituskohteena olevilta 
yrityksiltä luotettavia, vertailukelpoisia ja 
yhdenmukaistettuja tietoja. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2013/34/EU39a vahvistetaan yritysten 
kirjanpito- ja raportointivaatimuksiin 
liittyvät velvoitteet. Direktiiviä olisi siksi 
päivitettävä siten, että siihen sisällytetään 
kestävyysriskien ja -vaikutuksen 
integroitu, tarkastettu raportointi, jotta 
voidaan vastata kasvavaan tarpeeseen 
sisällyttää kestävyyskysymykset yritysten 
strategiaan ja riskinhallintaan.

__________________ __________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 
17.11.2009, s. 32).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 
17.11.2009, s. 32).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 
335, 17.12.2009, s. 1).

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 
335, 17.12.2009, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä
kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 
1.7.2011, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista (EUVL L 174, 
1.7.2011, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 
päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten 
tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, 
s. 19).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 
päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten 
tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, 
s. 19).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 



PE628.607v01-00 6/30 AD\1165213FI.docx

FI

direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 
23.12.2016, s. 37).

direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 
23.12.2016, s. 37).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista 
riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 
25.4.2013, s. 1).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 345/2013, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista 
riskipääomarahastoista (EUVL L 115, 
25.4.2013, s. 1).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 
25.4.2013, s. 18).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 346/2013, annettu 17 
päivänä huhtikuuta 2013, eurooppalaisista 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneista rahastoista (EUVL L 115, 
25.4.2013, s. 18).

39 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, 
konsernitilinpäätöksistä ja niihin 
liittyvistä kertomuksista, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Koska unionissa ei ole 
yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka 
koskisivat kestävyyteen liittyvien tietojen 
antamista lopullisille sijoittajille, on 
todennäköistä, että kansallisella tasolla 
otetaan jatkossakin käyttöön erilaisia 
toimenpiteitä ja eri 
rahoituspalvelusektoreiden erilaiset 
toimintatavat jatkuvat. Tällaiset erilaiset 
toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat 
edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä, 

(3) Koska unionissa ei ole 
yhdenmukaistettuja sääntöjä, jotka 
koskisivat liikkeeseenlaskijoiden ja 
sijoittajien antamia kestävyyteen liittyviä 
tietoja, on todennäköistä, että kansallisella 
tasolla otetaan jatkossakin käyttöön 
erilaisia toimenpiteitä ja eri 
rahoituspalvelusektoreiden erilaiset 
toimintatavat jatkuvat. Tällaiset erilaiset 
toimenpiteet ja toimintatavat aiheuttaisivat 
edelleen merkittäviä kilpailun vääristymiä, 
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jotka johtuvat tiedonantovaatimusten 
merkittävistä eroavuuksista. Lisäksi 
rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin 
prioriteetteihin perustuvat 
markkinaperusteiset käytännöt, jotka 
tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä 
hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja 
saattavat jopa entisestään heikentää 
sisämarkkinoiden toimintaa 
tulevaisuudessa. Erilaiset 
tiedonantovaatimukset ja 
markkinaperusteiset käytännöt vaikeuttavat 
suuresti eri rahoitustuotteiden ja -
palvelujen vertailua, luovat epätasapuoliset 
toimintaedellytykset kyseisten tuotteiden ja 
palvelujen sekä jakelukanavien välille ja 
muodostavat esteitä sisämarkkinoiden 
toiminnalle. Tällaiset erot voivat myös 
hämmentää lopullisia sijoittajia ja vääristää 
niiden sijoituspäätöksiä. Pariisin 
ilmastosopimuksen noudattamiseksi 
jäsenvaltiot toteuttavat todennäköisesti 
toisistaan poikkeavia kansallisia 
toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä 
sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja haitata 
finanssimarkkinatoimijoiden ja 
rahoitusneuvojien toimintaa. Koska 
avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja 
sääntöjä ei ole, lopullisten sijoittajien on 
vaikea verrata tehokkaasti eri 
jäsenvaltioiden erilaisia rahoitustuotteita ja 
-palveluja niiden ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien 
riskien sekä niiden kestävien 
sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen puuttua sisämarkkinoiden 
toimintaa haittaaviin olemassa oleviin 
esteisiin ja torjua todennäköisiä uusia 
esteitä.

jotka johtuvat tiedonantovaatimusten 
merkittävistä eroavuuksista. Lisäksi 
rinnakkain kehittyvät, kaupallisiin 
prioriteetteihin perustuvat 
markkinaperusteiset käytännöt, jotka 
tuottavat eriäviä tuloksia, lisäävät tällä 
hetkellä markkinoiden pirstaloitumista ja 
saattavat jopa entisestään heikentää 
sisämarkkinoiden toimintaa 
tulevaisuudessa. Erilaiset 
tiedonantovaatimukset ja 
markkinaperusteiset käytännöt ja 
yhdenmukaistettujen indikaattoreiden 
puute vaikeuttavat suuresti eri 
rahoitustuotteiden ja -palvelujen vertailua, 
luovat epätasapuoliset toimintaedellytykset 
kyseisten tuotteiden ja palvelujen sekä 
jakelukanavien välille ja muodostavat 
esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. 
Tällaiset erot voivat myös hämmentää 
lopullisia sijoittajia ja vääristää niiden 
sijoituspäätöksiä. Pariisin 
ilmastosopimuksen noudattamiseksi 
jäsenvaltiot toteuttavat todennäköisesti 
toisistaan poikkeavia kansallisia 
toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä 
sisämarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja haitata 
finanssimarkkinatoimijoiden ja 
rahoitusneuvojien toimintaa. Koska 
avoimuuteen liittyviä yhdenmukaistettuja 
sääntöjä ja indikaattoreita ei ole, 
sijoittajien on vaikea verrata tehokkaasti 
taustalla olevia, sijoituskohteena olevia 
yrityksiä ja eri jäsenvaltioiden erilaisia 
rahoitustuotteita ja -palveluja niiden 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan ja vaikutukseen liittyvien 
riskien sekä niiden kestävien 
sijoitustavoitteiden osalta. Sen vuoksi on 
tarpeen puuttua sisämarkkinoiden 
toimintaa haittaaviin olemassa oleviin 
esteisiin ja torjua todennäköisiä uusia 
esteitä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta varmistetaan, että tätä asetusta 
sovelletaan yhdenmukaisesti ja että 
finanssimarkkinatoimijat soveltavat tässä 
asetuksessa säädettyjä 
tiedonantovaatimuksia selvästi ja 
yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa 
yhdenmukainen ”kestävän sijoituksen” 
määritelmä.

(4) Jotta varmistetaan, että tätä asetusta 
sovelletaan yhdenmukaisesti ja että 
finanssimarkkinatoimijat soveltavat tässä 
asetuksessa säädettyjä 
tiedonantovaatimuksia selvästi ja 
yhdenmukaisesti, on tarpeen vahvistaa 
yhdenmukaiset ”kestävän sijoituksen” ja 
”kestävyysriskin” määritelmät 
yhdenmukaistettujen indikaattoreiden 
perusteella. Määritelmässä olisi 
keskityttävä olennaisiin riskeihin ja sen 
olisi samalla oltava tulevaisuuteen 
suuntautuva, jotta kehittymässä olevat 
riskit otetaan asianmukaisesti huomioon.

Perustelu

Selkeitä määritelmiä ja yhdenmukaistettuja indikaattoreita tarvitaan, jotta voidaan varmistaa 
oikeusvarmuus ja yhdenmukaisuuden vähimmäistaso kansallisten viranomaisten ja 
markkinatoimijoiden kesken sekä välttää markkinoiden pirstaloituminen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska kestävyyden vertailuarvot 
toimivat vakiovertailupisteinä, joihin 
nähden kestäviä sijoituksia mitataan, ennen 
sopimuksen tekemistä annettavissa 
tiedoissa lopullisille sijoittajille olisi 
ilmoitettava nimetyn indeksin 
tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, miten 
kyseinen indeksi vastaa kestävää 
sijoitustavoitetta. 
Finanssimarkkinatoimijoiden olisi 
ilmoitettava myös syyt nimetyn indeksin 
painotusten ja osatekijöiden eroihin 
verrattuna yleiseen markkinaindeksiin. 
Avoimuuden lisäämiseksi 
finanssimarkkinatoimijoiden olisi 

(6) Koska kestävyyden vertailuarvot 
toimivat vakiovertailupisteinä, joihin 
nähden kestäviä sijoituksia mitataan, ennen 
sopimuksen tekemistä annettavissa 
tiedoissa lopullisille sijoittajille olisi 
ilmoitettava nimetyn indeksin 
tarkoituksenmukaisuudesta eli siitä, miten 
kyseinen indeksi vastaa kestävää 
sijoitustavoitetta. 
Finanssimarkkinatoimijoiden olisi 
ilmoitettava myös syyt nimetyn indeksin 
painotusten ja osatekijöiden eroihin 
verrattuna yleiseen markkinaindeksiin. 
Avoimuuden lisäämiseksi 
finanssimarkkinatoimijoiden olisi 
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ilmoitettava, mistä nimetyn indeksin ja 
yleisen markkinaindeksin laskemiseen 
käytettävät menetelmät on saatavilla, jotta 
lopullisilla sijoittajilla on tarvittavat tiedot 
siitä, miten indeksien perustana olevat 
omaisuuserät on valittu ja painotettu, mitkä 
omaisuuserät on jätetty ulkopuolelle ja 
mistä syystä, miten perustana olevien 
omaisuuserien kestävyyteen liittyviä 
vaikutuksia on mitattu ja mitä tietolähteitä 
on käytetty. Annettujen tietojen pitäisi 
mahdollistaa tehokas vertailu ja auttaa 
saamaan oikea käsitys kestävyyttä 
edistävistä sijoituksista. Jos vertailuarvoksi 
ei ole nimetty indeksiä, 
finanssimarkkinatoimijoiden olisi 
selitettävä, miten kestävä sijoitustavoite 
saavutetaan.

ilmoitettava, mistä nimetyn indeksin ja 
yleisen markkinaindeksin laskemiseen 
käytettävät menetelmät on saatavilla, jotta 
lopullisilla sijoittajilla on tarvittavat tiedot 
siitä, miten indeksien perustana olevat 
omaisuuserät on valittu ja painotettu, mitkä 
omaisuuserät on jätetty ulkopuolelle ja 
mistä syystä, miten perustana olevien 
omaisuuserien kestävyyteen liittyviä 
vaikutuksia on mitattu ja mitä tietolähteitä 
on käytetty. Yhdenmukaistettujen 
indikaattoreiden perusteella annettujen 
tietojen pitäisi mahdollistaa tehokas 
vertailu ja auttaa saamaan oikea käsitys 
kestävyyttä edistävistä sijoituksista. Jos 
vertailuarvoksi ei ole nimetty indeksiä, 
finanssimarkkinatoimijoiden olisi 
selitettävä, miten kestävä sijoitustavoite 
saavutetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jos rahoitustuote tai -palvelu 
koostuu obligaatioista, 
hinnanerosopimuksista, johdannaisista 
tai muista perustana olevien varojen 
arvoon perustuvista välineistä, 
annettavissa tiedoissa on määritettävä 
selvästi kestävän kehityksen tavoitteiden 
ja varojen arvon välinen yhteys;

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voidaan parantaa avoimuutta 
ja antaa lopullisille sijoittajille tarvittavat 
tiedot, olisi säänneltävä tietojen saantia 
siitä, miten kestävyysriskit sisällytetään 

(8) Jotta voidaan parantaa avoimuutta 
ja vertailukelpoisuutta ja antaa sijoittajille 
tarvittavat tiedot, olisi säänneltävä tietojen 
saantia siitä, miten kestävyysvaikutus 
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finanssimarkkinatoimijoiden sijoituksia 
koskevaan päätöksentekoprosessiin ja 
rahoitusneuvojien neuvontamenettelyihin 
edellyttämällä, että kyseiset yhteisöt 
esittävät mainitut tiedot 
verkkosivustoillaan.

otetaan huomioon ja miten kestävyysriskit 
sisällytetään finanssimarkkinatoimijoiden 
sijoituksia koskevaan 
päätöksentekoprosessiin ja 
rahoitusneuvojien neuvontamenettelyihin 
edellyttämällä, että kyseiset yhteisöt 
esittävät mainitut tiedot 
verkkosivustoillaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämänhetkisissä unionin 
lainsäädännössä asetetuissa 
tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä, että 
on annettava kaikki sellaiset tiedot, jotka 
lopulliset sijoittajat tarvitsevat saadakseen 
riittävästi tietoa sijoitustensa kestävyyteen 
liittyvistä vaikutuksista. Sen vuoksi on 
aiheellista vahvistaa tarkemmat kestäviä 
sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. 
Esimerkiksi rahoitustuotteiden kestävästä 
kokonaisvaikutuksesta olisi raportoitava 
säännöllisesti käyttämällä kuhunkin 
valittuun kestävään sijoitustavoitteeseen 
soveltuvia indikaattoreita. Jos 
vertailuarvoksi on nimetty tietty indeksi, 
mainitut tiedot olisi annettava sekä 
kyseisen indeksin että yleisen 
markkinaindeksin osalta vertailun 
mahdollistamiseksi. Myös nimetyn 
indeksin ja yleisen markkinaindeksin 
osatekijöitä koskevat tiedot sekä niiden 
painotukset olisi ilmoitettava lisätiedon 
tarjoamiseksi siitä, miten kestävät 
sijoitustavoitteet saavutetaan. Jos EuSEF-
rahaston hoitajat asettavat saataville tietoja 
tietyn rahaston tavoittelemista positiivisista 
yhteiskunnallisista vaikutuksista, 
saavutetuista yhteiskunnallisista 
kokonaistuloksista ja käytetyistä 
menetelmistä asetuksen (EU) N:o 
346/2013 mukaisesti, ne voivat käyttää 
kyseisiä tietoja soveltuvin osin tässä 

(9) Tämänhetkisissä unionin 
lainsäädännössä asetetuissa 
tiedonantovaatimuksissa ei edellytetä, että 
on annettava kaikki sellaiset tiedot, jotka 
lopulliset sijoittajat tarvitsevat saadakseen 
riittävästi tietoa sijoitustensa kestävyyteen 
liittyvistä vaikutuksista. Sen vuoksi on 
aiheellista vahvistaa tarkemmat kestäviä 
sijoituksia koskevat tiedonantovaatimukset. 
Esimerkiksi rahoitustuotteiden kestävästä 
kokonaisvaikutuksesta olisi raportoitava 
säännöllisesti käyttämällä kuhunkin 
valittuun kestävään sijoitustavoitteeseen 
soveltuvia yhdenmukaistettuja 
indikaattoreita. Jos vertailuarvoksi on 
nimetty tietty indeksi, mainitut tiedot olisi 
annettava sekä kyseisen indeksin että 
yleisen markkinaindeksin osalta vertailun 
mahdollistamiseksi. Myös nimetyn 
indeksin ja yleisen markkinaindeksin 
osatekijöitä koskevat tiedot sekä niiden 
painotukset olisi ilmoitettava lisätiedon 
tarjoamiseksi siitä, miten kestävät 
sijoitustavoitteet saavutetaan. Jos EuSEF-
rahaston hoitajat asettavat saataville tietoja 
tietyn rahaston tavoittelemista positiivisista 
yhteiskunnallisista vaikutuksista, 
saavutetuista yhteiskunnallisista 
kokonaistuloksista ja käytetyistä 
menetelmistä asetuksen (EU) N:o 
346/2013 mukaisesti, ne voivat käyttää 
kyseisiä tietoja soveltuvin osin tässä 
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asetuksessa tarkoitettujen tietojen 
antamiseen.

asetuksessa tarkoitettujen tietojen 
antamiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2013/3440 säädetään 
avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportoinnin ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyviä näkökohtia. 
Kyseisissä direktiiveissä edellytetty muoto 
ja esitystapa eivät kuitenkaan sovellu 
suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja 
rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten 
sijoittajien yhteydessä. 
Finanssimarkkinatoimijoilla ja 
rahoitusneuvojilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää tämän asetuksen 
vaatimusten täyttämiseksi soveltuvin osin 
direktiivin 2013/34/EU mukaisesti 
toimintakertomuksissa ja muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevissa 
selvityksissä annettavia tietoja.

(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2013/3440 säädetään 
avoimuusvelvoitteista, jotka koskevat 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportoinnin ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyviä näkökohtia. 
Kyseisissä direktiiveissä edellytetty muoto 
ja esitystapa eivät kuitenkaan sovellu 
suoraan finanssimarkkinatoimijoiden ja 
rahoitusneuvojien käyttöön lopullisten 
sijoittajien yhteydessä. 
Finanssimarkkinatoimijoiden, 
rahoitusneuvojien ja pörssiyhtiöiden olisi 
tiedotettava ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyvästä vaikutuksesta ja 
riskeistä tämän asetuksen vaatimusten 
täyttämiseksi direktiivin 2013/34/EU 
mukaisesti vuotuisissa
toimintakertomuksissa ja muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevissa 
selvityksissä.

__________________ __________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, 
konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä 
kertomuksista, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/43/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 
78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, 
konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä 
kertomuksista, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/43/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 
78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1093/201041

perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, 
jäljempänä ’EPV’, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1094/201042 perustetun Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, 
jäljempänä ’EVLEV’, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1095/201043 perustetun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
jäljempänä ’EAMV’, yhdessä ’Euroopan 
valvontaviranomaiset’, olisi 
yhteiskomitean välityksellä laadittava 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti 
tekniset sääntelystandardit, joissa 
täsmennetään sopimuksen tekemistä 
edeltävissä asiakirjoissa, 
määräaikaiskatsauksissa ja 
finanssimarkkinatoimijoiden 
verkkosivustoilla annettavien kestäviä 
sijoitustavoitteita koskevien tietojen 
esitysmuoto ja sisältö. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä kyseiset tekniset 
sääntelystandardit.

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1093/201041

perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, 
jäljempänä ’EPV’, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1094/201042 perustetun Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, 
jäljempänä ’EVLEV’, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1095/201043 perustetun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
jäljempänä ’EAMV’, yhdessä ’Euroopan 
valvontaviranomaiset’, olisi 
yhteiskomitean välityksellä laadittava 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen 
(EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti 
tekniset sääntelystandardit, joissa 
täsmennetään sopimuksen tekemistä 
edeltävissä asiakirjoissa, integroiduissa 
määräaikais- ja vuosikatsauksissa ja 
finanssimarkkinatoimijoiden 
verkkosivustoilla annettavien sijoitusten 
kestävyysvaikutusta ja -riskejä koskevien 
tietojen esitysmuoto ja sisältö. Komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset 
tekniset sääntelystandardit.

__________________ __________________

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 
ja komission päätöksen 2009/78/EY 
kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 
s. 12).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 
ja komission päätöksen 2009/78/EY 
kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 
s. 12).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
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päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tässä asetuksessa vahvistetuilla 
tiedonantosäännöillä viimeistellään 
kattavan ja pakollisen, asianmukaista 
huolellisuutta koskevan kehyksen, muun 
muassa huolellisuusvelvollisuuden, 
käyttöönotto kaikkia 
finanssimarkkinatoimijoita, sekä 
sijoittavia että sijoituksen kohteena olevia 
yrityksiä, varten. Kehys otetaan 
kokonaisuudessaan käyttöön asteittain 
siirtymäkauden kuluessa 
suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, 
OECD:n asianmukaista huolellisuutta 
koskevien ohjeiden mukaisesti ja 
perustuen Euroopan parlamentin 
29 päivänä toukokuuta 2018 kestävästä 
rahoituksesta antamaan 
päätöslauselmaan, jossa vaaditaan 
pakollista, asianmukaista huolellisuutta 
koskevaa kehystä.

Perustelu

Asianmukaista huolellisuutta koskevan kehyksen vahvistaminen finanssimarkkinatoimijoita 
varten auttaa sijoittajia välttämään sijoitustensa mahdollisia kielteisiä vaikutuksia 
yhteiskuntaan ja ympäristöön, välttämään taloudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä, 
vastaamaan asiakkaidensa ja edunsaajiensa odotuksiin ja tarkastelemaan riskejä muutenkin 
kuin sijoittajan velvollisuuksien taloudellisesta näkökulmasta.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on lopullisten sijoittajien 
suojan vahvistaminen ja niille annettavien 
tietojen parantaminen, myös rajat 
ylittävien sijoitusten osalta, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, koska on tarpeen vahvistaa 
yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(18) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta, joka on sijoittajille 
tiedottamisen vahvistaminen ja niille 
annettavien tietojen parantaminen ja 
finanssimarkkinatoimijoiden, 
sijoitusneuvojien ja pörssiyhtiöiden 
auttaminen ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyvien riskien 
sisällyttämisessä sijoitusstrategioihinsa ja 
yritysten johtokuntien päätöksiin, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, koska on tarpeen vahvistaa 
yhdenmukaiset tiedonantovaatimukset 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Voidakseen täyttää asianmukaista 
huolellisuutta koskevat velvoitteet 
kestävyysvaikutuksen ja -riskien osalta 
finanssimarkkinatoimijat tarvitsevat 
luotettavia, vertailukelpoisia ja 
yhdenmukaistettuja tietoja sijoitusten 
kohteina olevilta yrityksiltä. Siksi tässä 
asetuksessa vahvistettuja 
tiedonantovaatimuksia olisi sovellettava 
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pörssiyhtiöihin 18 kuukauden 
siirtymäkauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Komission olisi näin 
ollen tutkittava, olisiko asianmukaista 
ehdottaa vastaavia muutoksia 
direktiiviin 2013/34/EU.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita 
finanssimarkkinatoimijoiden, 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien 
vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten on 
sovellettava kestävyysriskien 
sisällyttämisessä sijoituksia koskevaan 
päätöksentekoprosessiin tai 
neuvontamenettelyihin ja sellaisten 
rahoitustuotteiden avoimuuteen, joiden 
tavoitteena on kestävä sijoittaminen, myös 
hiilipäästöjen vähentäminen.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yhdenmukaistetut avoimuussäännöt, joita 
finanssimarkkinatoimijoiden, 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien 
vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten ja 
pörssiyhtiöiden on sovellettava 
kestävyysriskien ja -vaikutuksen
sisällyttämisessä sijoituksia koskevaan 
päätöksentekoprosessiin tai 
neuvontamenettelyihin ja 
sijoitustuotteiden, myös 
rahoitustuotteiden, kestävyysvaikutuksen 
ja -riskien avoimuuteen silloin, kun se on 
merkityksellistä ja asianmukaista.

Perustelu

Säädöstekstistä on käytävä selkeästi ilmi, että avoimuusvaatimukset koskevat kaikkia 
rahoitustuotteita.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ’pörssiyhtiöllä’ 
direktiivin 2013/34/EU soveltamisalaan 
kuuluvaa yritystä;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 201X/XXX1a

tarkoitettua yleiseurooppalaista 
eläketuotetta;

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä 
eläketuotteesta (PEPP), 2017/0143 
(COD).

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

o) ’kestävillä sijoituksilla’ mitä 
tahansa seuraavista tai minkä tahansa 
niiden yhdistelmää:

o) ’kestävillä sijoituksilla’ tuotteita, 
jotka liittyvät strategioihin, joiden tavoite 
on ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hallintotapaan liittyvä vaikutus, myös
minkä tahansa seuraavien yhdistelmää, 
siinä määrin kuin jokaisen ryhmän 
tavoitteet ovat yhdenmukaisia muiden alla 
mainittujen ryhmien tavoitteiden kanssa 
eivätkä merkittävästi haittaa niitä:

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sijoituksia taloudelliseen 
toimintaan, joka edistää 
ympäristötavoitetta, mukaan lukien 

i) sijoituksia taloudelliseen 
toimintaan, joka edistää 
ympäristötavoitetta, mukaan lukien 
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[Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus 
asetukseen kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä] 2 artiklassa 
määritelty ympäristön kannalta kestävä 
sijoitus;

[Julkaisutoimisto: Lisätään viittaus 
asetukseen kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä] 2 artiklassa 
määritelty ympäristön kannalta kestävä 
sijoitus, ja perustuu keskeisiin 
resurssitehokkuuden indikaattoreihin, 
kuten energiankäyttöön, uusiutuvan 
energian käyttöön, raaka-aineiden 
käyttöön, jätteen syntymiseen, päästöihin, 
hiilidioksidipäästöihin, vedenkäyttöön, 
maankäyttöön ja luonnon 
monimuotoisuuteen kohdistuvaan 
vaikutukseen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sijoituksia yrityksiin, jotka 
noudattavat hyviä hallintotapoja, ja etenkin 
yrityksiin, joiden hallintorakenteet, suhteet 
työntekijöihin, henkilöstön palkitseminen 
ja verosäännösten noudattaminen ovat 
moitteettomat;

iii) sijoituksia yrityksiin, jotka 
noudattavat hyviä hallintotapoja, ja etenkin 
yrityksiin, joiden hallintorakenteet ja 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
rakenteet, suhteet työntekijöihin, 
henkilöstön palkitseminen ja 
verosäännösten noudattaminen ovat 
moitteettomat;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – s a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

s a) ’kestävyysriskeillä’ taloudellisia tai 
muita riskejä, jotka ovat olennaisia tai 
todennäköisesti toteutuvat pitkällä 
aikavälillä sekä liittyvät ympäristö-, 
yhteiskunta- ja hallintotapatekijöihin 
silloin, kun ne ovat kuuluvat tiettyyn 
sijoituksia koskevaan lähestymistapaan;
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kestävyysriskiin liittyvien toimintatapojen 
avoimuus

Kestävyysriskiin liittyvien toimintatapojen 
ja kestävyysvaikutuksen avoimuus

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Finanssimarkkinatoimijoiden on 
julkaistava verkkosivustoillaan kirjalliset 
toimintaperiaatteet, joita sovelletaan 
kestävyysriskien sisällyttämiseen 
sijoituksia koskevaan 
päätöksentekoprosessiin.

1. Finanssimarkkinatoimijoilla on 
oltava käytössään kirjalliset 
toimintaperiaatteet, joita sovelletaan 
kestävyysriskien ja -vaikutuksen 
sisällyttämiseen sijoituksia koskevaan 
päätöksentekoprosessiin esimerkiksi 
hallintotapaa, varojen allokointia, 
sijoitusstrategiaa, riskinhallintaa, 
osakkeenomistajien äänioikeuksien
käyttöä ja yrityksen sitoutumista 
koskevilla aloilla, ja niiden on julkaistava 
niistä tiivistelmä kirjallisesti 
verkkosivustoillaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavien 
vakuutusedustajien ja sijoitusneuvontaa 
tarjoavien sijoituspalveluyritysten on 
julkaistava verkkosivustoillaan kirjalliset 
toimintaperiaatteet, joita sovelletaan 
kestävyysriskien sisällyttämiseen sijoitus-
tai vakuutusneuvontaan.

2. Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavilla 
vakuutusedustajilla ja sijoitusneuvontaa 
tarjoavilla sijoituspalveluyrityksillä on 
oltava käytössään kirjalliset 
toimintaperiaatteet, joita sovelletaan 
kestävyysriskien ja -vaikutuksen 
sisällyttämiseen sijoitus- tai 
vakuutusneuvontaan esimerkiksi 
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hallintotapaa, varojen allokointia, 
sijoitusstrategiaa, riskinhallintaa, 
osakkeenomistajien äänioikeuksien 
käyttöä ja yrityksen sitoutumista 
koskevilla aloilla, ja niiden on julkaistava 
niistä tiivistelmä kirjallisesti 
verkkosivustoillaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Finanssimarkkinatoimijoilla ja 
vakuutusedustajilla on oltava käytössään 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
menettelyt, joilla varmistetaan, että 
kestävyysriskien määrittäminen ja 
hallinta sisällytetään riittävällä tavalla 
sijoituksia koskevaan päätöksentekoon ja 
että sijoittajia vaaditaan tunnistamaan, 
torjumaan, hillitsemään ja ottamaan 
huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät 
vuonna 2017 julkaistujen, 
monikansallisia yrityksiä koskevien 
OECD:n ohjeiden ”Responsible business 
conduct for institutional investors: Key 
considerations for due diligence under the 
OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises” mukaisesti, ja niiden on 
julkaistava menettelyt kirjallisesti 
verkkosivustoillaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin kirjallisiin 
toimintaperiaatteisiin on sisällytettävä 
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muun muassa seuraavat:

a) ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
liittyvät riskit, lyhyt- ja pitkäaikaiset 
sijoitusriskit mukaan lukien;

b) vähähiiliseen talouteen 
siirtymiseen liittyvät riskit ja 
mahdollisuudet, muun muassa 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevat 
sääntelyn raja-arvot, hiilen hinnoittelu, 
oikeusriitariskit, maineeseen liittyvät 
riskit sekä teknologia- ja markkinariskit.

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea, Alankomaiden keskuspankki, Englannin keskuspankki ja 
monet muut rahoituslaitokset ja neuvoa-antavat elimet tunnustavat ilmastonmuutoksen 
rahoitusjärjestelmälle ja taloudelle aiheuttaman järjestelmäriskin. Näin ollen sisällytettävien 
kestävyysriskien on katettava selkeästi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Edellä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuihin kirjallisiin 
toimintaperiaatteisiin on sisällytettävä 
muun muassa tiedot kestävyysriskien 
tunnistamisprosessista, kestävyysriskien 
arvioimisessa käytettävät menetelmät ja 
mittarit, kestävyysriskien tunnistamiseen 
ja hallitsemiseen liittyvä 
hallintoneuvoston valvonta ja yhteenveto 
organisaation tunnistamista 
kestävyysriskeistä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 d kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 d. Komissio antaa 30 päivään 
kesäkuuta 2019 mennessä tämän 
asetuksen täydentämiseksi [...] artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
eritellään yksityiskohtaisemmin kirjallisia 
toimintaperiaatteita koskevat vaatimukset 
ja asianmukaista huolellisuutta koskevat 
prosessit niiden täytäntöönpanon 
arvioimiseksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kestävyysriskien huomioon ottamiseen 
liittyvä avoimuus

Kestävyysriskien ja -vaikutuksen 
huomioon ottamiseen liittyvä avoimuus

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt ja ehdot, joita 
sovelletaan kestävyysriskien 
sisällyttämiseen sijoituspäätöksiin;

a) asianmukaista huolellisuutta 
koskevat menettelyt ja ehdot, joita 
sovelletaan kestävyysriskien, muun 
muassa ilmastonmuutoksen vaikutukseen 
liittyvien riskien sekä vähähiiliseen 
talouteen siirtymiseen liittyvien riskien ja 
mahdollisuuksien, sisällyttämiseen 
sijoituspäätöksiin;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) missä määrin kestävyysriskien 
odotetaan vaikuttavan merkittävästi 
saataville asetettujen rahoitustuotteiden 
tuottoon;

b) missä määrin kestävyysriskien, 
muun muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutukseen liittyvien riskien sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
liittyvien riskien ja mahdollisuuksien,
odotetaan vaikuttavan merkittävästi
ympäristö-, sosiaali- ja 
hallintokysymyksiin ja saataville 
asetettujen rahoitustuotteiden tuottoon;

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea, Alankomaiden keskuspankki, Englannin keskuspankki ja 
monet muut rahoituslaitokset ja neuvoa-antavat elimet tunnustavat ilmastonmuutoksen 
rahoitusjärjestelmälle ja taloudelle aiheuttaman järjestelmäriskin. Näin ollen sisällytettävien 
kestävyysriskien on katettava selkeästi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) hiilen hinnoitteluun, 
päästökauppaan, verotukseen tai muihin 
olennaisiin sääntelyvaatimuksiin liittyvät 
skenaariot ja ennakoidut kustannukset, 
jotka on otettu huomioon kestävyysriskien 
arvioinneissa;

Perustelu

Hiilen hinnoittelu esimerkiksi EU:n päästökauppajärjestelmän tai Kiinan kansallisen 
päästökauppajärjestelmän kautta on selkeästi määritetty kustannus. Sijoittajilla, lainaajilla, 
vakuutustenantajilla ja muilla sidosryhmillä ei kuitenkaan usein ole selkeää tietoa sijoituksiin 
liittyvistä mahdollisista hiilikustannuksista. Koska hiilen hinnoittelun laajuus ja taso saattaa 
muuttua merkittävästi vähähiiliseen talouteen siirtymisen takia, hiilikustannuksia koskevan 
avoimuuden lisääminen auttaisi vähentämään järjestelmäriskejä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
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4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tulokset ilmastostressitestistä, jossa 
käytetään skenaarioanalyysia 
mahdollisten tulevien kehityskulkujen 
arvioimiseen, mukaan lukien seuraavat 
skenaariot:

i) ”nopean hiilestä luopumisen” 
skenaario, jossa 15 vuoden aikana 
siirrytään maailmanlaajuisesti kaikilla 
talouden aloilla kohti 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä

ii) ”kontrolloimattoman 
lämpiämisen” skenaario, jossa maapallon 
lämpötila nousee neljä celsiusastetta 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) osakkeenomistajien 
äänestyskäyttäytyminen, joka liittyy 
kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskien 
vähentämiseen, äänestysohjeet ja 
äänestysperustelut johtoa vastaan 
äänestämisen, tyhjää äänestämisen ja 
kiistanalaisten äänten taustalla.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt ja ehdot, joita 
sovelletaan kestävyysriskien 
sisällyttämiseen sijoitus- tai 
vakuutusneuvontaan;

a) menettelyt ja ehdot, joita 
sovelletaan kestävyysriskien, muun 
muassa ilmastonmuutoksen vaikutukseen 
liittyvien riskien ja vähähiiliseen 



PE628.607v01-00 24/30 AD\1165213FI.docx

FI

talouteen siirtymiseen liittyvien riskien ja 
mahdollisuuksien, sisällyttämiseen 
sijoitus- tai vakuutusneuvontaan;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) missä määrin kestävyysriskien 
odotetaan vaikuttavan merkittävästi niiden 
rahoitustuotteiden tuottoon, joita koskevaa 
neuvontaa tarjotaan;

b) missä määrin kestävyysriskien, 
muun muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutukseen liittyvien riskien sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymiseen 
liittyvien riskien ja mahdollisuuksien,
odotetaan vaikuttavan merkittävästi
ympäristö-, sosiaali- ja 
hallintokysymyksiin ja niiden 
rahoitustuotteiden tuottoon, joita koskevaa 
neuvontaa tarjotaan;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) hiilen hinnoitteluun, 
päästökauppaan, verotukseen tai muihin 
olennaisiin sääntelyvaatimuksiin liittyvät 
skenaariot ja ennakoidut kustannukset, 
jotka on otettu huomioon kestävyysriskien 
määrällisissä arvioinneissa;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tulokset ilmastostressitestistä, jossa 
käytetään skenaarioanalyysia 
mahdollisten tulevien kehityskulkujen 
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arvioimiseen, mukaan lukien seuraavat 
skenaariot:

i) ”nopean hiilestä luopumisen” 
skenaario, jossa 15 vuoden aikana 
siirrytään maailmanlaajuisesti kaikilla 
talouden aloilla kohti 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä

ii) ”kontrolloimattoman 
lämpiämisen” skenaario, jossa maapallon 
lämpötila nousee neljä celsiusastetta 
esiteollisella kaudella vallinneeseen 
tasoon verrattuna;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) pörssiyhtiöiden osalta 
direktiivin 2013/32/EU mukaisesti. 

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tiedonantojen on 
sisällettävä kaikki tiedot, jotka olisivat 
sijoittajan päätöksen kannalta olennaisia. 
Nämä tiedot on esitettävä 
oikeudenmukaisesti, ne eivät saa olla 
harhaanjohtavia tai petollisia eivätkä ne 
saa sisältää oleellisia poistoja.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Kestävien sijoitusten avoimuus ennen 
sopimuksen tekemistä annettavien tietojen 
osalta

Sijoitusten kestävyysvaikutusten ja -
riskien avoimuus ennen sopimuksen 
tekemistä annettavien tietojen osalta

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot menetelmistä, joita käytetään 
rahoitustuotteelle valittujen kestävien 
sijoitusten vaikutusten arvioimisessa, 
mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan 
lukien tietolähteet, perustana olevien 
omaisuuserien seulontakriteerit ja 
asianmukaiset kestävyysindikaattorit, joita 
käytetään rahoitustuotteen kestävän 
kokonaisvaikutuksen mittaamiseen;

b) tiedot menetelmistä, joita käytetään 
rahoitustuotteelle valittujen sijoitusten 
kestävyysvaikutusten arvioimisessa, 
mittaamisessa ja seuraamisessa, mukaan 
lukien tietolähteet, perustana olevien 
omaisuuserien seulontakriteerit ja 
asianmukaiset kestävyysindikaattorit, joita 
käytetään rahoitustuotteen kestävän 
kokonaisvaikutuksen mittaamiseen;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
annettavat tiedot on julkaistava 
verkkosivustolla selkeästi ja näkyvästi.

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
annettavat tiedot on julkaistava 
verkkosivustolla selkeästi ja näkyvästi
tavalla, joka on erilaisten sidosryhmien 
ymmärrettävissä, mukaan lukien muu 
kuin alaan erikoistunut yleisö, jonka 
finanssiosaaminen on eritasoista.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos finanssimarkkinatoimijat 
asettavat saataville 5 artiklan 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen, 
niiden on sisällytettävä 
määräaikaiskatsauksiin kuvaus seuraavista:

1. Jos finanssimarkkinatoimijat 
asettavat saataville 5 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetun rahoitustuotteen, 
niiden on sisällytettävä tarkastettuihin, 
integroituihin, vähintään vuosittain 
laadittaviin määräaikaiskatsauksiin kuvaus 
seuraavista:

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Rahoitustuotteen kestävä 
kokonaisvaikutus ilmaistuna 
asianmukaisilla kestävyysindikaattoreilla;

a) Rahoitustuotteen kestävä 
kokonaisvaikutus ilmaistuna 
yhdenmukaistetuilla ja vertailukelpoisilla
kestävyysindikaattoreilla;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Pörssiyhtiöt sisällyttävät 
direktiivissä 2013/34/EU tarkoitettuihin 
vuositilinpäätöksiin ja 
konsernitilinpäätöksiin kuvauksen siitä, 
miten kestävyysvaikutus ja -riskit on 
sisällytetty hallintaprosesseihin ja 
sijoitusstrategiaan.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h a) pörssiyhtiöiden osalta 
direktiivissä 2013/34/EU tarkoitettujen 
määräaikaiskatsausten mukaisesti.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi tämän asetuksen 
soveltamista viimeistään [Julkaisutoimisto: 
Lisätään päivämäärä, joka on 60
kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Komissio arvioi tämän asetuksen 
soveltamista viimeistään [Julkaisutoimisto: 
Lisätään päivämäärä, joka on 24
kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Perustelu

Arviointi 24 kuukauden kuluttua on asianmukaisempi, kun otetaan huomioon tämän politiikan 
uusi luonne ja kestävän rahoituksen alan nopea kehitys.
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