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Tarkistus 1
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon IPCC:n vuonna 
2018 julkaiseman erikoisraportin 
1,5 asteesta1 a

__________________
1 a 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/

Or. en

Tarkistus 2
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki)1 b,
__________________
1 b COM(2020)0080 

Or. en

Tarkistus 3
Tiemo Wölken, Lara Wolters
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon fluoratuista 
kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) 
N:o 842/2006 kumoamisesta 16 päivänä 
huhtikuuta 2014 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 517/2014
,

Or. en

Tarkistus 4
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman (COM(2019)0640),

Poistetaan.

Or. bg

Tarkistus 5
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
komissiolle tehdyn heinäkuussa 2020 
julkaistun tutkimuksen ”Directors’ duties 
and sustainable corporate governance”,

Or. en
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Tarkistus 6
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ilmastoon 
liittyvien taloudellisten tietojen 
julkistamista käsittelevän työryhmän 
suositukset17,

Poistetaan.

__________________
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-
content/uploads/2017/06/FINAL-2017-
TCFD-Report-11052018.pdf.

Or. bg

Tarkistus 7
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Ernst & Young-
yhtiön Euroopan komission oikeus- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastolle laatiman 
ja heinäkuussa 2020 julkaistun 
tutkimuksen yritysjohtajien 
velvollisuuksista ja kestävästä 
hallinnoinnista,

Or. en

Tarkistus 8
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Ernst & Young-
yhtiön Euroopan komission oikeus- ja 
kuluttaja-asioiden pääosastolle laatiman 
ja heinäkuussa 2020 julkaistun 
tutkimuksen yritysjohtajien 
velvollisuuksista ja kestävästä 
hallinnoinnista1 a,
__________________
1 a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Tarkistus 9
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 2008 
hyväksytyn yritystoimintaa ja 
ihmisoikeuksia koskevan YK:n ”suojele, 
kunnioita ja korjaa” -kehyksen2 a,
__________________
2 a http://www.undocs.org/A/HRC/8/5

Or. en

Tarkistus 10
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 c viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vastuullisia 
toimitusketjuja vaatetus- ja jalkinealalla 
koskevat OECD:n due diligence -ohjeet,
__________________
3 a https://mneguidelines.oecd.org/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Garment-
Footwear.pdf

Or. en

Tarkistus 11
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon konflikti- ja 
riskialueilta peräisin olevien mineraalien 
vastuullisia toimitusketjuja koskevat 
OECD:n due diligence -ohjeet4 a,
__________________
4 a 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Minerals-
Edition3.pdf

Or. en

Tarkistus 12
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 e viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon maatalousalan 
vastuullisia toimitusketjuja koskevat 
OECD:n ja FAOn ohjeet5 a,
__________________
5 a https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264251052-
en.pdf?expires=1601993537&id=id&accn
ame=ocid194994&checksum=CD32B295
64443161A6A610A750A0A357

Or. en

Tarkistus 13
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisösijoittajien 
vastuullista liiketoimintaa koskevat 
OECD:n due diligence -ohjeet6 a,
__________________
6 a https://mneguidelines.oecd.org/RBC-
for-Institutional-Investors.pdf

Or. en

Tarkistus 14
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 1998 
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annetun ILO:n julistuksen työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä sen 
jatkotoimet7 a,
__________________
7 a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/normativeinstrum
ent/wcms_716594.pdf

Or. en

Tarkistus 15
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 h viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n kirjasen 
”Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights”7 a,
__________________
8 a 
https://www.undp.org/content/undp/en/ho
me/librarypage/democratic-
governance/gender-dimensions-guiding-
principles-on-business-n-human-
rights.html

Or. en

Tarkistus 16
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 i viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon unionin tuojiin, 
jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean 
riskin alueilta peräisin olevia tinaa, 
tantaalia ja volframia, niiden malmeja 
sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun 
due diligence -velvoitteiden 
vahvistamisesta 17. toukokuuta 2017 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2017/821 
(konfliktialueiden mineraaleja koskeva 
asetus)9 a,
__________________
9 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:
130:FULL&from=EN

Or. en

Tarkistus 17
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 j viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon puutavaraa ja 
puutuotteita markkinoille saattavien 
toimijoiden velvollisuuksien 
vahvistamisesta 20. lokakuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010 
(puutavara-asetus)10 a,
__________________
10 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
10R0995&from=EN

Or. en
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Tarkistus 18
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 k viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon emoyhtiöiden ja 
toimeksiantavien yritysten 
tarkkaavaisuusvelvoitteesta annetun 
Ranskan lain nro 2017–39911 a,
__________________
11 a 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JO
RFTEXT000034290626/#:~:text=%C2%A
B%20Le%20plan%20comporte%20les%2
0mesures,celles%20des%20soci%C3%A9t
%C3%A9s%20qu%27elle

Or. en

Tarkistus 19
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 l viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
huolellisuusvelvoitteen käyttöönotosta 
lapsityövoimaa käyttäen tuotettujen 
tavaroiden toimituksen ja palvelujen 
suorituksen estämiseksi annetun 
Alankomaiden lain12 a,
__________________
12 a 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0191113/publicatie_wet_4/document3/f=/v
l3jh4kl10yx.pdf

Or. en
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Tarkistus 20
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 m viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon helmikuussa 2019 
julkaistun unionin ulkoasioiden 
pääosaston tutkimuksen ”Access to legal 
remedies for victims of corporate human 
rights abuses in third countries”13 a,
__________________
13 a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2
019)603475_EN.pdf

Or. en

Tarkistus 21
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 n viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
komissiolle helmikuussa 2019 tehdyn 
tutkimuksen ”Due Diligence requirements 
through the supply chain”14 a,
__________________
14 a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-
b8b7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en
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Tarkistus 22
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 o viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kesäkuussa 2020 
annetut unionin ulkoasioiden pääosaston 
tiedonannot ”EU Human Rights Due 
Diligence Legislation: Monitoring, 
Enforcement and Access to Justice for 
Victims”15 a ja ”Substantive Elements of 
Potential Legislation on Human Rights 
Due Diligence”15 b,
__________________
15 a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(20
20)603505_EN.pdf
15 b 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603504/EXPO_BRI(20
20)603504_EN.pdf

Or. en

Tarkistus 23
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 p viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
komissiolle toukokuussa 2020 tehdyn 
tutkimuksen ”Improving financial 
security in the context of the 
Environmental Liability Directive”16 a,
__________________
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16 a 
https://ec.europa.eu/environment/legal/lia
bility/pdf/Final_report.pdf

Or. en

Tarkistus 24
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 q viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
ilmastonmuutoksen vähentämistä 
koskevat niin kutsutut Oslon periaatteet 
”Principles on Global Obligations to 
Reduce Climate Change”17 a,
__________________
17 a 
https://climateprinciplesforenterprises.file
s.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswe
bpdf.pdf

Or. en

Tarkistus 25
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti 
huomioon;

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien, myös ammattiliittojen ja 
työntekijöiden edustajien, edut, otetaan 
asianmukaisesti huomioon samoin kuin 
riskit, joille yritys on altis, myös yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
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näkökohdat;

Or. en

Tarkistus 26
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

А. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti 
huomioon;

А. toteaa, että yritysmaailmassa 
tarvitaan lähestymistapa, jonka avulla 
pystytään selvittämään kiireellisimmät 
haasteet;

Or. bg

Tarkistus 27
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti 
huomioon;

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yhteiskunnalliset 
ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, 
otetaan asianmukaisesti huomioon ja että 
kiinnitetään erityistä huomiota tarpeeseen 
kunnioittaa maapallon rajoja;

Or. en
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Tarkistus 28
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti 
huomioon;

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että kielteiset 
ulkoisvaikutukset, myös 
ympäristökustannukset, otetaan riittävästi 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 29
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti 
huomioon;

A. toteaa, että yritysmaailmassa 
kestävyyteen perustuva lähestymistapa 
merkitsee sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, erityisesti yleiset 
yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti 
huomioon;

Or. ro

Tarkistus 30
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että yrityksen 
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kestävyyttä voidaan tavoitella vain, jos 
kyetään takaamaan toissijaisuusperiaate, 
jonka mukaan EU:n alueen yrityksiä ei 
voi vaatia noudattamaan sellaisia 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
standardeja, joita ei vaadita EU:n 
sisämarkkinoille vientiä harjoittavilta 
EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä; 

Or. it

Tarkistus 31
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia edistäviä kansainvälisiä 
aloitteita on paljon mutta ne eivät ole 
sitovia säädöksiä;

B. toteaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia edistäviä kansainvälisiä 
aloitteita on paljon mutta ne eivät ole 
sitovia oikeudellisia välineitä; ottaa 
huomioon, että komission tilaaman ja 
heinäkuussa 2020 julkaistussa kestävän 
rahoituksen toimintasuunnitelman 
mukaisessa tutkimuksessa määritellään 
johtajien velvollisuuksien selkeyttämisen 
myönteiset vaikutukset kestävyyteen ja 
pitkän aikavälin näkökohtiin ja 
korostetaan EU:ssa listattujen julkisten 
pörssiyhtiöiden yleistyvää suuntausta 
keskittyä osakkeenomistajiensa lyhyen 
aikavälin etuihin;

Or. en

Tarkistus 32
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia edistäviä kansainvälisiä 
aloitteita on paljon mutta ne eivät ole 
sitovia säädöksiä;

B. toteaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia edistäviä kansainvälisiä 
aloitteita on paljon mutta ne eivät ole 
sitovia säädöksiä; ottaa huomioon, että 
komission teettämässä johtajan 
velvollisuuksia ja kestävää hallintotapaa 
koskevassa tutkimuksessa korostetaan 
lyhytaikaisuuteen liittyviä ongelmia sekä 
sitä, että EU ei kykene saavuttamaan 
omia kestävyyssitoumuksiaan, jos 
yritysten toimintaan ei sisälly pitkän 
aikavälin etuja; painottaa tutkimuksen 
osoittavan selvästi, että tältä osin 
tarvitaan EU:n lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 33
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia edistäviä kansainvälisiä 
aloitteita on paljon mutta ne eivät ole 
sitovia säädöksiä;

B. toteaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia edistäviä kansainvälisiä 
aloitteita on paljon mutta ne ovat 
vapaaehtoisia, ne eivät ole sitovia 
säädöksiä eikä niillä ole konkreettisia 
vaikutuksia;

Or. ro

Tarkistus 34
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että globaalit arvoketjut 
ovat maailmantalouden keskeinen piirre, 
mutta niiden monimutkaisuus, 
avoimuuden puute ja vastuiden 
heikentyminen voivat kasvattaa 
ihmisoikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien loukkausten riskiä sekä lisätä 
tosiasiallista rankaisemattomuutta 
ympäristörikoksista; toteaa, että 
kauppapolitiikalla on edistettävä 
tuotantoprosessin avoimuutta koko 
arvoketjussa ja siinä on noudatettava 
ympäristö-, sosiaali- ja 
turvallisuusnormeja;

Or. en

Tarkistus 35
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Euroopan unioni 
käynnisti edellisellä vaalikaudella useita 
aloitteita, joilla pyritään edistämään 
rahoitustoiminnan ja taloudellisen 
toiminnan avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä, 
mukaan lukien osakkeenomistajien 
oikeuksia koskeva direktiivi, kestävän 
kasvun rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma, tietojen antamista 
koskeva asetus ja 
luokitusjärjestelmäasetus;

C. toteaa, että Euroopan unioni 
käynnisti edellisellä vaalikaudella useita 
aloitteita, joilla pyritään edistämään 
rahoitustoiminnan ja taloudellisen 
toiminnan avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä, 
mukaan lukien osakkeenomistajien 
oikeuksia koskeva direktiivi, kestävän 
kasvun rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma, tietojen antamista 
koskeva asetus ja 
luokitusjärjestelmäasetus; toteaa, että 
euroalueen jatkuvasti mukautuvilla 
korkopolitiikoilla vastustetaan suoraan 
pitkäaikaisuutta, mikä johtaa 
omaisuuskupliin asuntomarkkinoilla, ja 
se on haitallista ympäristön kestävyydelle;

Or. en
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Tarkistus 36
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Euroopan unioni 
käynnisti edellisellä vaalikaudella useita 
aloitteita, joilla pyritään edistämään 
rahoitustoiminnan ja taloudellisen 
toiminnan avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä, 
mukaan lukien osakkeenomistajien 
oikeuksia koskeva direktiivi, kestävän 
kasvun rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma, tietojen antamista 
koskeva asetus ja 
luokitusjärjestelmäasetus;

C. toteaa, että Euroopan unioni 
käynnisti edellisellä vaalikaudella useita 
aloitteita, joilla pyritään edistämään 
rahoitustoiminnan ja taloudellisen 
toiminnan avoimuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä sekä visiota niiden pitkän 
aikavälin kehityksestä, mukaan lukien 
osakkeenomistajien oikeuksia koskeva 
direktiivi, kestävän kasvun rahoitusta 
koskeva toimintasuunnitelma, tietojen 
antamista koskeva asetus ja 
luokitusjärjestelmäasetus;

Or. ro

Tarkistus 37
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että tämä suuntaus oli 
alkanut muun muassa muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin hyväksymisen myötä; 
toteaa, että muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistaminen on tarpeen yritysten 
suorituskyvyn ja niiden yhteiskuntaan ja 
ympäristöön kohdistuvien pitkän 
aikavälin vaikutusten mittaamiseksi, 
seuraamiseksi ja hallitsemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 38
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä on puutteita, jotka 
on korjattava;

Poistetaan.

Or. bg

Tarkistus 39
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä on puutteita, jotka 
on korjattava;

D. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annettu direktiivi on ollut merkittävä 
edistysaskel muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisessa unionissa; toteaa, 
että siinä on kuitenkin puutteita, jotka on 
korjattava;

Or. en

Tarkistus 40
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä on puutteita, jotka 

D. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annettu direktiivi on tiiviisti sidoksissa 
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on korjattava; yritysten kestävään hallinnointiin, ja siinä 
on vakavia puutteita, jotka on korjattava;

Or. en

Tarkistus 41
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että komissio aikoo 
mukautetun työohjelmansa 2020 
mukaisesti esittää ehdotuksen muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin tarkistamisesta vuoden 
2021 ensimmäisellä neljänneksellä;

E. toteaa, että komission Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman mukaan 
yritysten ja rahoituslaitosten on lisättävä 
ilmasto- ja ympäristötietojensa 
julkistamista, jotta sijoittajat saavat 
täysimääräiset tiedot sijoituksiensa 
kestävyydestä; toteaa, että tämän vuoksi 
komissio sitoutui tarkistamaan muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annettua direktiiviä; toteaa, että komissio 
aikoo mukautetun työohjelmansa 2020 
mukaisesti esittää ehdotuksen muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin tarkistamisesta vuoden 
2021 ensimmäisellä neljänneksellä;

Or. en

Tarkistus 42
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yrityksen toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet ja tutkimukset usein osoittaneet, 
että muut kuin taloudelliset tiedot, joita 
yritykset toimittavat muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
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vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia ; toteaa, että valmistelijat 
ovat ilmaisseet, että vapaaehtoisten 
raportointikehysten moninaisuuteen 
liittyy epäselvyyksiä ja että he ovat 
vaatineet oikeudellista selvennystä ja 
standardointia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 43
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yrityksen toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

F. toteaa, että sidosryhmät ja 
tutkimukset ovat osoittaneet, että muut 
kuin taloudelliset tiedot, joita yritykset 
toimittavat muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetun direktiivin 
mukaisesti, eivät ole riittäviä, luotettavia 
eivätkä vertailukelpoisia; toteaa, että 
valmistelijat ovat ilmaisseet, että 
vapaaehtoisten raportointikehysten 
moninaisuuteen liittyy epäselvyyksiä ja 
että he ovat vaatineet oikeudellista 
selvennystä ja standardointia; katsoo, että 
yritysten on julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

Or. en
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Tarkistus 44
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yrityksen toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yritykset toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan; katsoo, että parannukset 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisessa voisivat lisätä yritysten 
vastuuvelvollisuutta ja lisätä luottamusta 
yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 45
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yrityksen toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yritykset toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja;
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yhteiskuntaan;

Or. bg

Tarkistus 46
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yrityksen toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yritykset toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että 
täydellisempien ja luotettavampien 
tietojen julkistamista varten on otettava 
käyttöön konkreettisia suuntaviivoja, jotta 
voidaan vähentää yritysten mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

Or. ro

Tarkistus 47
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yrityksen toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 

F. toteaa, että sidosryhmät ovat usein 
todenneet, että muut kuin taloudelliset 
tiedot, joita yritykset toimittavat muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin mukaisesti, eivät ole 
riittäviä, luotettavia eivätkä 
vertailukelpoisia; katsoo, että yritysten on 
julkistettava täydellisempiä ja 
luotettavampia tietoja, jotta ne voidaan 
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saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ympäristöön ja 
yhteiskuntaan;

saattaa vastuuseen niiden mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista ilmastoon, 
ympäristöön ja yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 48
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että komission tilaama ja 
heinäkuussa 2020 julkaistu kestävän 
rahoituksen toimintasuunnitelman 
mukainen tutkimus osoittaa EU:ssa 
listattujen julkisten pörssiyhtiöiden 
kasvavan suuntauksen keskittyä 
osakkeenomistajiensa lyhyen aikavälin 
etuihin; toteaa, että kyseisessä 
tutkimuksessa, joka perustuu vuosina 
1992–2018 saatavilla olleisiin 
taloudellisiin tietoihin 4 719 yrityksestä 16 
maassa, korostetaan, että 
osakkeenomistajille maksettavien 
korvausten kokonaismäärä on kerrottu 
neljällä prosentilla yrityksen tuloista 
kyseisenä ajanjaksona; ottaa huomioon, 
että siinä ehdotetaan useita EU:n 
lainsäädäntövaihtoehtoja, jotka 
parantaisivat merkittävästi yritysten 
kestävyyttä, ja korostetaan johtajien 
velvollisuuksien selkeyttämisen 
myönteisiä vaikutuksia kestävyyteen ja 
pitkän aikavälin näkökohtiin;

Or. en

Tarkistus 49
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että on olennaisen tärkeää 
hyväksyä kehys, joka käsittää 
konkreettiset ja täysin 
suhteellisuusperiaatteen mukaiset 
suuntaviivat, joilla vältetään ylimääräisen 
hallinnollisen rasitteen aiheutuminen 
näille eurooppalaisille yrityksille; katsoo, 
että tämän kehyksen on oltava 
sisämarkkinoiden oikeusvarmuuden 
mukainen ja edistettävä sitä sekä estettävä 
samalla sisämarkkinoiden kilpailukyvyn 
vaarantuminen;

Or. ro

Tarkistus 50
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että yritysten kestävä 
hallinnointi, myös vaatimus julkistaa 
tietoja, jotka liittyvät ympäristö-, sosiaali- 
ja työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksiin, 
lahjontaan ja korruptioon, muodostaa 
osan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevissa ohjaavissa YK:n periaatteissa 
määritellystä ”yritysten vastuusta 
kunnioittaa ihmisoikeuksia”;

Or. en

Tarkistus 51
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. toteaa, että yritysten hallinnoinnin 
kestävä lähestymistapa käsittää sekä 
ihmisoikeudet että ympäristönsuojelun, 
koska kuten YK:n entinen ihmisoikeus- ja 
ympäristöasioista vastaava 
erityisraportoija korosti, terve ympäristö 
on välttämätön ihmisoikeuksien 
täysimääräisen täyttymisen kannalta ja 
että sitä vastoin oikeuksien käyttö (muun 
muassa tiedonsaantiin, osallistumiseen ja 
oikeussuojakeinoihin liittyvät oikeudet) 
on keskeinen asia ympäristönsuojelun 
kannalta1 a;
__________________
1 a KNOX, J., The Human Right to a 
Healthy Environment, Cambridge 
University Press, 2018.

Or. en

Tarkistus 52
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että liiallinen 
keskittyminen lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointiin vaikuttaa kielteisesti 
yritysten pitkän aikavälin tuloksiin ja 
kestävyyteen ja voi siten olla 
osakkeenomistajien etujen vastaista;

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti , mikä kattaa 
osakkeenomistajien lisäksi myös lukuisten 
sidosryhmien, kuten työntekijöiden, edut; 
toteaa, että lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointi on haitallista yritysten pitkän 
aikavälin tuloksille ja niiden toiminnan 
kestävyydelle maapallon rajojen, 
ihmisoikeusvaikutusten ja 
ilmastonmuutoksen syihin puuttumisen 
välttämättömyyden kannalta ja on siten 
yritysten osakkeenomistajien ja myös 
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osakkeenomistajien pitkän aikavälin 
etujen vastaista; toteaa, että 
osakkeenomistajille maksettavat liialliset 
korvaukset heikentävät yritysten 
uudelleeninvestointi- ja 
innovointivalmiuksia, minkä vuoksi niitä 
olisi rajoitettava, jotta yritykset voivat 
valmistautua Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman aikaansaamaan 
siirtymään;

Or. en

Tarkistus 53
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että liiallinen 
keskittyminen lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointiin vaikuttaa kielteisesti 
yritysten pitkän aikavälin tuloksiin ja 
kestävyyteen ja voi siten olla 
osakkeenomistajien etujen vastaista;

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti sekä velvollisuus kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, sosiaalisia oikeuksia, 
työntekijöiden ja ammattiliittojen 
oikeuksia sekä ympäristöä; toteaa, että 
tämän velvollisuuden tulkintaa ja 
täytäntöönpanoa kuitenkin haittaavat 
osakkeenomistajia koskevien normien 
asettaminen etusijalle sekä kohtuuttomat 
lyhyen aikavälin markkinapaineet; toteaa, 
että liiallinen keskittyminen lyhyen 
aikavälin voittojen maksimointiin vaikuttaa 
kielteisesti yritysten pitkän aikavälin 
tuloksiin ja niiden toiminnan kestävyyteen 
maapallon rajojen, 
ihmisoikeusvaikutusten sekä 
ilmastonmuutoksen syihin puuttumisen 
välttämättömyyden kannalta ja on siten 
ihmisten sosiaalisten, ympäristöön 
liittyvien ja taloudellisten etujen sekä 
muuten myös osakkeenomistajien pitkän 
aikavälin etujen vastaista;
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Or. en

Tarkistus 54
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että liiallinen 
keskittyminen lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointiin vaikuttaa kielteisesti 
yritysten pitkän aikavälin tuloksiin ja 
kestävyyteen ja voi siten olla 
osakkeenomistajien etujen vastaista;

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että tätä velvollisuutta 
on tulkittu eri lainkäyttöalueilla eri tavoin 
ja että yrityksen eduissa olisi otettava 
huomioon sidosryhmien edut ja 
laajemmat yhteiskunnalliset edut; toteaa, 
että tämän velvollisuuden suppea tulkinta 
ja liiallinen keskittyminen lyhyen aikavälin 
voittojen maksimointiin vaikuttavat 
kielteisesti yritysten pitkän aikavälin 
tuloksiin ja kestävyyteen ja voivat siten 
olla osakkeenomistajien etujen vastaista;

Or. en

Tarkistus 55
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että liiallinen 
keskittyminen lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointiin vaikuttaa kielteisesti 
yritysten pitkän aikavälin tuloksiin ja 
kestävyyteen ja voi siten olla 
osakkeenomistajien etujen vastaista;

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että yritysten edut on 
perinteisesti rinnastettu 
osakkeenomistajien etuihin; toteaa, että 
liiallinen keskittyminen lyhyen aikavälin 
voittojen maksimointiin vaikuttaa 
kielteisesti yritysten pitkän aikavälin 
tuloksiin ja kestävyyteen ja voi siten olla 
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osakkeenomistajien etujen vastaista;

Or. en

Tarkistus 56
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että liiallinen 
keskittyminen lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointiin vaikuttaa kielteisesti 
yritysten pitkän aikavälin tuloksiin ja 
kestävyyteen ja voi siten olla 
osakkeenomistajien etujen vastaista;

G. toteaa, että yritysjohtajilla on lain ja 
yrityksen perustamiskirjan nojalla 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti; toteaa, että liiallinen 
keskittyminen lyhyen aikavälin voittojen 
maksimointiin, jota EKP:n jatkuva 
mukauttamispolitiikka osaltaan edistää, 
vaikuttaa kielteisesti yritysten pitkän 
aikavälin tuloksiin ja kestävyyteen ja voi 
siten olla osakkeenomistajien etujen 
vastaista;

Or. en

Tarkistus 57
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että viime aikoina 
osakkeenomistajat ovat kuitenkin 
ehdottaneet ympäristöratkaisuja, joita 
yritykset eivät ole tukeneet, mistä on 
merkittävänä esimerkkinä BlackRock-
yhtiö, joka tuki vain kuutta prosenttia 
osakkeenomistajien tekemistä 
ympäristöehdotuksista huolimatta 
vahvoista julkisista sitoumuksista 
kestävyyteen;
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Or. en

Tarkistus 58
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritykset olisi 
velvoitettava toteuttamaan konkreettisia 
toimia eikä ainoastaan julkistamaan tietoja; 
toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan 
lisäkehys, jossa määritellään kestävyyttä 
koskevat yritysten johtokuntien 
velvollisuudet;

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritysten johtokunnat 
olisi vakuutettava ottamaan huomioon 
kielteiset ulkoisvaikutukset eikä ainoastaan 
julkistamaan tietoja; toteaa, että tämän 
vuoksi tarvitaan lisäkehys, jossa 
määritellään yritysten johtokuntien 
velvollisuudet kielteisten 
ulkoisvaikutusten käsittelemiseksi ja 
huomioon ottamiseksi; toteaa, että 
ympäristövahinkoja koskevat 
vastuujärjestelmät ovat ensisijainen väline 
kielteisten ulkoisvaikutusten huomioon 
ottamisessa;

Or. en

Tarkistus 59
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritykset olisi 
velvoitettava toteuttamaan konkreettisia 
toimia eikä ainoastaan julkistamaan tietoja; 
toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan 
lisäkehys, jossa määritellään kestävyyttä 

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritykset olisi 
velvoitettava toteuttamaan konkreettisia 
toimia eikä ainoastaan julkistamaan tietoja; 
toteaa, että lainsäädäntöehdotuksen on 
tarpeen sisältää kaksi erillistä ehdotusta 
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koskevat yritysten johtokuntien 
velvollisuudet;

yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja että 
tämän vuoksi on määriteltävä kestävyyttä 
koskevat yritysten johtokuntien 
velvollisuudet;

Or. en

Tarkistus 60
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritykset olisi 
velvoitettava toteuttamaan konkreettisia 
toimia eikä ainoastaan julkistamaan 
tietoja; toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan 
lisäkehys, jossa määritellään kestävyyttä 
koskevat yritysten johtokuntien 
velvollisuudet;

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritysten olisi laadittava 
konkreettisia ohjeita toimien 
toteuttamiseksi eikä ainoastaan 
julkistettava tietoja; toteaa, että tämän 
vuoksi tarvitaan lisäkehys, jossa 
määritellään vapaaehtoispohjalta 
kestävyyttä koskevat yritysten johtokuntien 
velvollisuudet;

Or. it

Tarkistus 61
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi yritykset olisi 
velvoitettava toteuttamaan konkreettisia 
toimia eikä ainoastaan julkistamaan tietoja; 
toteaa, että tämän vuoksi tarvitaan 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  
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lisäkehys, jossa määritellään kestävyyttä 
koskevat yritysten johtokuntien 
velvollisuudet;

Or. en

Tarkistus 62
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että yritysten hallinnoinnin 
kestävyyden, avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden parantamiseksi 
unionissa komission olisi esitettävä 
ehdotuksia muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamiseksi ja otettava 
käyttöön erillinen uusi lainsäädäntö, joka 
koskee asianmukaista huolellisuutta ja 
johtajan velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 63
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että yritysten 
vastuuvelvollisuuteen liittyvän vankan ja 
toimivan lähestymistavan saavuttamiseksi 
EU:n eri lainsäädäntöjen olisi katettava 
raportoinnin, asianmukaisen 
huolellisuuden ja johtajan velvoitteiden 
keskeiset näkökohdat;

Or. en
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Tarkistus 64
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. kehottaa komissiota esittämään 
selkeitä ehdotuksia muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin tarkistamiseksi, 
pakollista yritysten asianmukaista 
huolellisuutta koskevan lainsäädännön 
antamiseksi sekä johtajien velvollisuuksia 
ja kestävää hallintotapaa koskevan 
lainsäädännön antamiseksi;

Or. en

Tarkistus 65
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
sitoutunut tarkistamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annettua direktiiviä; korostaa, että 
tarkistamisessa on noudatettava 
täysimääräisesti tietojen antamista 
koskevassa asetuksessa ja 
luokitusjärjestelmäasetuksessa säädettyjä 
vaatimuksia; kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon tässä päätöslauselmassa esitetyt 
suositukset;

1. pitää myönteisenä, että komissio on 
sitoutunut tarkistamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annettua direktiiviä; korostaa, että 
tarkistamisessa on noudatettava 
täysimääräisesti tietojen antamista 
koskevassa asetuksessa ja 
luokitusjärjestelmäasetuksessa säädettyjä 
vaatimuksia ja ihmisoikeuksia ja 
ympäristöä koskevaan 
huolellisuusvelvoitteeseen liittyviä 
periaatteita, jotka on esitetty 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevissa YK:n ohjaavissa periaatteissa 
ja monikansallisille yrityksille 
suunnatuissa OECD:n toimintaohjeissa; 
kehottaa komissiota ottamaan huomioon 
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tässä päätöslauselmassa esitetyt 
suositukset;

Or. en

Tarkistus 66
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota pyrkimään 
yhtiöoikeutta ja yritysten hallinnointia 
koskevissa tulevissa EU:n toimenpiteissä 
saattamaan tasapainoon toisaalta tarpeen 
helpottaa yritysjohtajiin kohdistuvaa 
lyhytaikaista painetta ja kannustaa 
sisällyttämään kestävyys yritysten 
päätöksentekoon ja toisaalta tarpeen 
riittävään joustavuuteen, jotta erilaiset 
kansalliset sääntelykehykset voitaisiin 
ottaa huomioon;

Or. bg

Tarkistus 67
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa laatimaan kolme erillistä 
mutta toisiaan vahvistavaa 
lainsäädäntöehdotusta, joista yksi koskee 
yritysjohtajien velvollisuuksia ja yritysten 
kestävää hallinnointia, toinen 
ihmisoikeuksia yrityksissä ja ympäristöä 
koskevaa asianmukaista 
huolellisuusvelvoitetta ja kolmas muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
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annetun direktiivin tarkistamista;

Or. en

Tarkistus 68
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että yritysten kestävää 
hallinnointia koskevia vaatimuksia, myös 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevia vaatimuksia, olisi 
sovellettava kaikkiin EU:n alueella 
toimiviin yrityksiin, olivatpa ne sitten 
sijoittautuneet EU:hun tai sen 
ulkopuolelle, jotta voidaan taata 
tasapuoliset toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 69
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
johtajien roolia pyrittäessä turvaamaan 
yritysten pitkän aikavälin etuja tulevissa 
EU:n tason toimenpiteissä;

Or. bg

Tarkistus 70
Emil Radev
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Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. korostaa, että yritysten 
hallintoelimissä on tärkeää kehittää 
erityinen kulttuuri, jossa otetaan 
huomioon yritysten kestävä hallinnointi ja 
sovelletaan sitä;

Or. bg

Tarkistus 71
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; toteaa lisäksi, että 
rahoituslaitosten, jotka ylittävät 
tilinpäätösdirektiivin 3 artiklan 
4 kohdassa säädetyn nettoliikevaihdon 
kynnysarvon, olisi toimintansa ja 
yritysrakenteidensa erityisluonteen vuoksi 
kuuluttava kansallisen rahoituskehyksen 
soveltamisalaan riippumatta 
työntekijöiden lukumäärästä tai taseesta; 
kehottaa komissiota määrittelemään 
taloudellisen toiminnan korkean riskin alat, 
joilla on merkittävä vaikutus 
kestävyyskysymyksiin, jotta kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) voidaan sisällyttää muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan; 
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katsoo, että logistiikka- ja kuljetusalan 
kaltaiset alat, joihin esimerkiksi 
ympäristörikoksiin, laittomaan 
luonnonvaraisten elinten kauppaan ja 
korruptioon liittyvä laiton liiketoiminta, 
usein tukeutuu, olisi otettava erityiseksi 
kohteeksi;

Or. en

Tarkistus 72
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki yleishyödylliset 
yhteisöt ja listaamattomat yritykset, joihin 
sovelletaan jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
jotka ovat sijoittuneet unionin alueelle, 
sellaisina kuin ne on määritelty 
tilinpäätösdirektiivin 3 artiklan 4 kohdassa; 
korostaa, että on tärkeää sisällyttää 
soveltamisalaan EU:n ulkopuoliset 
yritykset, joilla on EU:n 
arvopaperimarkkinoilla noteerattuja 
arvopapereita muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetun 
direktiivin soveltamisalan mukaisesti, ja 
unionin alueelle sijoittumattomat 
rajavastuuyritykset, joihin sovelletaan 
kolmannen maan lainsäädäntöä ja 
kaikkia tulevia EU:n ympäristöön ja 
ihmisoikeuksiin liittyvää asianmukaista 
huolellisuutta koskevia vaatimuksia 
niiden sisämarkkinoilla harjoittamien 
tavaroiden myyntiin tai palvelujen 
tarjoamiseen liittyvien liiketoimien 
nojalla; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
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vaikutus sosiaalisiin ja ympäristöön 
liittyviin kestävyyskysymyksiin, jotta 
kyseisten alojen pienet ja keskisuuret 
yritykset (pk-yritykset) voidaan sisällyttää 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetun direktiivin 
soveltamisalaan

Or. en

Tarkistus 73
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa;

Or. ro

Tarkistus 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
2 kohta



AM\1215319FI.docx 41/109 PE658.892v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa;

Or. fr

Tarkistus 75
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin 
ne on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa 
komissiota määrittelemään taloudellisen 
toiminnan korkean riskin alat, joilla on 
merkittävä vaikutus kestävyyskysymyksiin, 
minkä vuoksi olisi perusteltua, että 
kyseisten alojen pienet ja keskisuuret 
yritykset (pk-yritykset) sisällytettäisiin 
muiden kuin taloudellisten tietojen 

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi myös kansalaisjärjestöt, 
jotka olisi myös sisällytettävä viidennen 
rahanpesunvastaisen direktiivin 
soveltamisalaan;
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julkistamisesta annetun direktiivin 
soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 76
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet tai siellä toimivat suuret 
pörssiyritykset ja listaamattomat yritykset, 
sellaisina kuin ne on määritelty 
tilinpäätösdirektiivin 3 artiklan 4 kohdassa; 
kehottaa komissiota määrittelemään 
taloudellisen toiminnan korkean riskin alat, 
joilla on merkittävä vaikutus 
kestävyyskysymyksiin, minkä vuoksi olisi 
perusteltua, että kyseisten alojen pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) 
sisällytettäisiin muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetun direktiivin 
soveltamisalaan; korostaa, että muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annettua direktiiviä on myös tarkistettava, 
jotta rahoitusmarkkinoiden toimijoilla 
olisi mahdollisuus tutustua olennaisiin 
tietoihin voidakseen täyttää tietojen 
antamista koskevan asetuksen velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 77
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 
korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin ne 
on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; korostaa, että 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
takaamiseksi sitä olisi sovellettava myös 
kaikkiin EU:n ulkopuolisiin yrityksiin, 
jotka toimivat sisämarkkinoilla myymällä 
tavaroita tai tarjoamalla palveluja; 
kehottaa komissiota määrittelemään 
taloudellisen toiminnan korkean riskin alat, 
joilla on merkittävä vaikutus 
kestävyyskysymyksiin, minkä vuoksi olisi 
perusteltua, että kyseisten alojen pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) 
sisällytettäisiin muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetun direktiivin 
soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 78
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on kehottanut laajentamaan muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevan direktiivin soveltamisalaa siten, 
että se kattaisi kaikki unionin alueelle 
sijoittautuneet suuret pörssiyritykset ja 
listaamattomat yritykset, sellaisina kuin 
ne on määritelty tilinpäätösdirektiivin 
3 artiklan 4 kohdassa; kehottaa komissiota 
määrittelemään taloudellisen toiminnan 

2. kehottaa komissiota määrittelemään 
taloudellisen toiminnan korkean riskin alat, 
joilla on merkittävä vaikutus 
kestävyyskysymyksiin, ja arvioimaan 
onko perusteltua sisällyttää kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetun direktiivin 
soveltamisalaan; huomauttaa tältä osin, 
että komissio on ulkoisten 



PE658.892v01-00 44/109 AM\1215319FI.docx

FI

korkean riskin alat, joilla on merkittävä 
vaikutus kestävyyskysymyksiin, minkä 
vuoksi olisi perusteltua, että kyseisten 
alojen pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) sisällytettäisiin muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin soveltamisalaan;

asiantuntijoiden varassa saadakseen 
viitteellisen, ohjeellisen ja säännöllisesti 
päivitettävän luettelon kiistanalaisista 
korkean riskin aloista;

Or. bg

Tarkistus 79
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa, että tarkistettua muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevaa lainsäädäntöä olisi voitava 
soveltaa myös kaikkiin rahoituslaitoksiin 
eikä rajoittaa se koskemaan vain suuria 
luotto- ja vakuutusyrityksiä, kuten 
nykyisin, jotta voidaan korjata nykyinen 
tietoaukko, jonka vuoksi 
sijoitusrahastojen ja muiden niihin 
liittyvien rahoituspalvelujen nykyisillä tai 
tulevilla asiakkailla ei useinkaan ole 
mahdollisuutta tietää, mihin toimintaan 
heidän rahansa sijoitetaan;

Or. en

Tarkistus 80
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 
alan due diligence -järjestelmissä 
myönnettyjen todistusten tunnustamista; 
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korostaa, että tulevassa sääntelyssä voisi 
näin olla myös todistusten antamista 
koskevia säännöksiä, jotka on määritetty 
avoimiin perusteisiin ja asianmukaisiin 
säännöksiin sidotussa selkeytetyssä 
mekanismissa;

Or. bg

Tarkistus 81
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota laatimaan 
talouden toimijoille käsikirjan muodossa 
olevat sitomattomat suuntaviivat, joilla 
varmistetaan talouden toimijoiden ja 
erityisesti pk-yritysten käytäntöjen selkeys 
ja johdonmukaisuus;

Or. bg

Tarkistus 82
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
katsoo, että on myös tärkeää määritellä 
tarkasti muut kestävyyteen liittyvät 
kysymykset, joihin direktiivissä viitataan, 
kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 

3. toteaa, että 
luokitusjärjestelmäasetuksessa 
vahvistetaan luettelo ympäristötavoitteista, 
joita ovat ilmastonmuutos, vesivarojen ja 
meriluonnonvarojen käyttö ja suojelu, 
siirtyminen kiertotalouteen, saastumisen 
ehkäisy ja valvonta sekä biodiversiteetti ja 
ekosysteemit; katsoo, että 
ympäristöasioiden käsitettä olisi tulkittava 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamisesta annetussa direktiivissä 
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lahjonnan torjunnan käsitteet; tämän asetuksen mukaisesti; katsoo, että 
on myös tärkeää määritellä tarkasti muut 
kestävyyteen liittyvät kysymykset, joihin 
direktiivissä viitataan, kuten sosiaalisten ja 
työntekijöitä koskevien näkökohtien, 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
korruption ja lahjonnan torjunnan käsitteet;

Or. en

Tarkistus 83
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
katsoo, että on myös tärkeää määritellä 
tarkasti muut kestävyyteen liittyvät 
kysymykset, joihin direktiivissä viitataan, 
kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnan käsitteet;

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
katsoo, että on myös tärkeää määritellä 
tarkasti muut kestävyyteen liittyvät 
kysymykset, joihin direktiivissä viitataan, 
kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnan käsitteet; vaatii tässä 
yhteydessä lisäämään yrityksen 
toimittajien julkista ilmoittamista 
koskevaa avoimuutta, sillä tällä hetkellä 
vain yksi prosentti yrityksistä ilmoittaa 
toimittajansa julkisesti;

Or. fr

Tarkistus 84
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
katsoo, että on myös tärkeää määritellä 
tarkasti muut kestävyyteen liittyvät 
kysymykset, joihin direktiivissä viitataan, 
kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnan käsitteet;

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
katsoo, että on myös tärkeää määritellä 
tarkasti muut kestävyyteen liittyvät 
kysymykset, joihin direktiivissä viitataan, 
kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnan käsitteet sekä niiden 
alueiden erityispiirteiden, perinteiden ja 
luonteenomaisten taitojen suojelu ja 
edistäminen, joissa yritys toimii ja 
harjoittaa tuotantoa;

Or. it

Tarkistus 85
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
katsoo, että on myös tärkeää määritellä 
tarkasti muut kestävyyteen liittyvät 
kysymykset, joihin direktiivissä viitataan, 
kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnan käsitteet;

3. katsoo, että ympäristöasioiden 
käsitettä olisi tulkittava muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisesti; 
korostaa, että ilmastoon liittyvien 
taloudellisten tietojen julkistamista 
käsittelevän työryhmän suosituksia olisi 
sovellettava; katsoo, että on myös tärkeää 
määritellä tarkasti muut kestävyyteen 
liittyvät kysymykset, joihin direktiivissä 
viitataan, kuten sosiaalisten ja työntekijöitä 
koskevien näkökohtien, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen sekä korruption ja 
lahjonnan torjunnan käsitteet;

Or. en
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Tarkistus 86
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että olennaisuuden 
määritelmään olisi sisällytettävä asiat, 
jotka vaikuttavat pitkän aikavälin 
arvonmuodostukseen, ja yritysten 
taloudellista tulosta laajemmat 
kysymykset;

4. katsoo, että olennaisuuden 
määritelmässä olisi viitattava asioihin, 
jotka vaikuttavat pitkän aikavälin 
arvonmuodostukseen, ja yritysten 
taloudellista tulosta laajempiin 
kysymyksiin, muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annetulla 
direktiivillä käyttöönotetun ja Euroopan 
komission ilmastoon liittyvää raportointia 
koskevissa suuntaviivoissa tarkemmin 
selostetun kaksinkertaisen 
olennaisuusperiaatteen mukaisesti; 
korostaa tässä yhteydessä, että uudessa 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevassa lainsäädännössä 
olisi selvennettävä, että yritysten olisi 
julkistettava sekä prosessi, jolla ne ovat 
suorittaneet olennaisuusarviointinsa, 
myös tiedot kuulluista sidosryhmistä, että 
tiedot niiden todellisista ja ennakoitavissa 
olevista vakavista vaikutuksista, myös 
niistä, jotka yritys aiheuttaa tai joihin se 
myötävaikuttaa tai jotka liittyvät suoraan 
sen toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin 
liikesuhteiden kautta, sekä tiedot, jotka 
yritykset ovat määritelleet 
merkityksellisiksi kestävyyskysymyksistä 
niille aiheutuvien riskien hallinnan 
perusteella; toteaa, että yritysten olisi 
suoritettava olennaisuusarviointi niin, 
että työntekijöiden edustajat ja 
ammattiliitot osallistuvat siihen 
täysimääräisesti;

Or. en
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Tarkistus 87
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että olennaisuuden 
määritelmään olisi sisällytettävä asiat, jotka 
vaikuttavat pitkän aikavälin 
arvonmuodostukseen, ja yritysten 
taloudellista tulosta laajemmat 
kysymykset;

4. katsoo, että olennaisuuden 
määritelmään olisi sisällytettävä asiat, jotka 
vaikuttavat pitkän aikavälin 
arvonmuodostukseen, ja yritysten 
taloudellista tulosta laajemmat 
kysymykset; katsoo lisäksi, että tietojen 
julkistamisen olisi tarjottava luotettavaa 
tietoa sekä liiketoiminnan riskeistä ja 
vaikutuksista yhteiskuntaan ja 
ympäristöön – sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolella ja ottaen huomioon kaikki 
toimijat kaikissa arvoketjuissa ja 
liikesuhteissa – että kestävyyskysymyksistä 
yrityksille aiheutuvien riskien hallinnasta; 
korostaa, että merkitykselliset 
sidosryhmät, kuten työntekijöiden 
edustajat tai ympäristöä suojelevat 
edustajat ja organisaatiot, olisi otettava 
mukaan olennaisuuden 
määrittelyprosessiin;

Or. en

Tarkistus 88
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että olennaisuuden 
määritelmään olisi sisällytettävä asiat, 
jotka vaikuttavat pitkän aikavälin 
arvonmuodostukseen, ja yritysten 
taloudellista tulosta laajemmat 
kysymykset;

4. katsoo, että olennaisuuden 
määritelmää olisi pikaisesti tarkistettava 
siten, että siihen sisällytetään kaikki koko 
yhteiskuntaan kohdistuvat ympäristö-, 
ihmisoikeus- ja hallintotapavaikutukset, 
arvonmuodostuksen ja yritysten 
taloudellista tulosta laajempien 
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kysymysten lisäksi; katsoo, että 
olennaisuuden arviointi olisi toteutettava 
vankan useita sidosryhmiä kattavien 
osallistumisprosessin avulla;

Or. en

Tarkistus 89
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että tarkistetussa 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä olisi tehtävä 
selväksi, että pakolliset 
raportointivelvoitteet kattavat myös 
yritysten toiminnan, joka on vastuussa 
hajasaasteiden eri muotojen, kuten 
myrkyllisten kemikaalien, nanomuovien, 
torjunta-aineiden, hiilidioksidin ja 
muiden kasvihuonekaasupäästöjen, 
tuotannosta ja käytöstä;

Or. en

Tarkistus 90
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota myös 
edistämään sellaisten innovatiivisten 
kirjanpitotekniikoiden kehittämistä, joissa 
otettaisiin huomioon tarve säilyttää ja 
palauttaa ekosysteemit;
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Or. en

Tarkistus 91
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että tulevan 
lainsäädännön olisi sisällettävä sekä 
yleiset että alakohtaiset pakolliset normit; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
komission sitoumusta tukea muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia; korostaa, että nämä 
standardit olisi määriteltävä 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
lainsäädäntöprosessissa; toteaa, että sikäli 
kuin standardien määrittämisen 
valtuuttaminen on tarpeen, se olisi 
osoitettava julkiselle 
standardointielimelle, johon kuuluu 
sidosryhmien, kuten ammattiliittojen, 
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kansalaisyhteiskunnan ja 
ympäristöjärjestöjen, edustajia;

__________________ __________________
18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. en

Tarkistus 92
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
korostaa, että tietojen antamisen on oltava 
yritysten luonteen, koon ja sijainnin 
mukaista ja että siinä on otettava 
huomioon kustannukset, liikesalaisuus ja 
muut yritysten kilpailukykyyn 
mahdollisesti vaikuttavat tekijät; toteaa, 
että yritykset voivat tällä hetkellä tukeutua 
oman harkintansa mukaan useisiin eri 
kehyksiin; katsoo, että on välttämätöntä 
perustaa laaja EU:n kehys, joka kattaa 
kaikki kestävyyttä koskevat kysymykset, 
jotka ovat olennaisia laajamittaisen muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisen 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä, että 
EU:n kehyksellä olisi varmistettava, että 
annetut tiedot ovat selkeitä, tasapainoisia, 
ymmärrettäviä, verrattavissa muiden saman 
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muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

alan yritysten tietojen kanssa, 
todennettavissa ja objektiivisia; korostaa, 
että kehyksen olisi sisällettävä tarvittaessa 
pakolliset alakohtaiset normit; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä komission 
sitoumusta tukea muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

__________________ __________________
18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. bg

Tarkistus 93
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n 
lainsäädäntökehys, joka kattaa kaikki 
kestävyyttä koskevat kysymykset, jotka 
ovat olennaisia laajamittaisen muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisen 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä, että 
EU:n lainsäädäntökehyksellä olisi 
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selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että lainsäädännön 
olisi sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia; korostaa, että 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin tarkistuksessa olisi 
asetettava erityisiä pakollisia 
raportointivelvoitteita ja -standardeja, 
joissa esitetään asianmukainen 
demokraattinen yleiskatsaus ja yleisten 
etujen, myös ammattiliittojen ja 
kansalaisjärjestöjen, edustus;

__________________ __________________
18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. en

Tarkistus 94
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
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toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa 
suhteellisuusperiaatteeseen perustuva 
laaja EU:n kehys, joka kattaa kaikki 
kestävyyttä koskevat kysymykset, jotka 
ovat olennaisia laajamittaisen muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisen 
kannalta; korostaa tässä yhteydessä, että 
EU:n kehyksellä olisi varmistettava, että 
annetut tiedot ovat selkeitä, tasapainoisia, 
ymmärrettäviä, verrattavissa muiden saman 
alan yritysten tietojen kanssa, 
todennettavissa ja objektiivisia; korostaa, 
että kehyksen olisi sisällettävä tarvittaessa 
pakolliset alakohtaiset normit ilman, että 
niistä aiheutuisi ylimääräistä 
hallinnollista rasitetta ja kilpailukyvyn 
horjumista; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

__________________ __________________
18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. ro

Tarkistus 95
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 

5. panee merkille, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
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annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

annetussa direktiivissä säädetään 
merkittävästä joustosta sen suhteen, miten 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yritykset voivat julkistaa asiaankuuluvia 
tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla; 
toteaa, että yritykset voivat tällä hetkellä 
tukeutua oman harkintansa mukaan 
useisiin eri kehyksiin; toteaa, että yritykset 
ovat edelleen epävarmoja siitä, miten ne 
voivat parhaiten noudattaa 
julkistamisvelvoitteitaan; katsoo, että on 
välttämätöntä perustaa laaja EU:n kehys, 
joka kattaa kaikki kestävyyttä koskevat 
kysymykset, jotka ovat olennaisia 
laajamittaisen muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisen kannalta; korostaa 
tässä yhteydessä, että EU:n kehyksellä olisi 
varmistettava, että annetut tiedot ovat 
selkeitä, tasapainoisia, ymmärrettäviä, 
verrattavissa muiden saman alan yritysten 
tietojen kanssa, todennettavissa ja 
objektiivisia; korostaa, että kehyksen olisi 
sisällettävä tarvittaessa pakolliset 
alakohtaiset normit; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä komission sitoumusta tukea 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevien EU:n standardien 
kehitysprosessia18;

__________________ __________________
18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

18 Komission johtavan varapuheenjohtajan 
Dombrovskisin kommentit Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman 
täytäntöönpanoa ja siirtymän rahoittamista 
käsitelleessä, 28. tammikuuta 2020 
pidetyssä konferenssissa 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139)

Or. en

Tarkistus 96
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. suosittelee, että komissio 
sisällyttää yleiset raportointivelvoitteet 
muiden kuin taloudellisten tietojen 
julkistamista koskevan lainsäädännön 
uudistukseen (taso 1), täsmentää 
vaatimusta julkistaa selkeät ja 
aikasidonnaiset kestävyystavoitteet, jotka 
koskevat yrityksen merkittävimpien 
vaikutusten vähentämistä, sekä määrittää 
riskialttiit alat ja keskeiset 
kestävyyskysymykset;

Or. en

Tarkistus 97
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että EU:n muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevissa standardeissa olisi annettava 
lisää alakohtaisia tietoja siitä, miten 
yritysten on pantava nämä velvoitteet 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 98
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. katsoo tältä osin, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevassa lainsäädännössä olisi 
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käsiteltävä vähintään seuraavia 
ympäristöasioita koskevia 
raportointivaatimuksia:
– veden käyttö vesistressialueilla (kaikki 
yritykset),
– biodiversiteettivaikutukset (kaikki 
yritykset),
– analyysi riskeistä, joita yritys kohtaa 
selvästi alle 2 celsiusasteen skenaariossa 
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevan tavoitteen ja aikataulun 
yhteydessä, ja niiden mukauttamisesta 
Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tai 
selvästi alle 2 celsiusasteen tavoitteeseen 
ja kasvihuonekaasupäästöjen 
tavoitteeseen 1,2,3 (määritellyt korkean 
riskin teollisuusalat),
– maankäyttö (määritellyt korkean riskin 
teollisuusalat),
– riskihyödykkeiden käyttö ja kestävästi 
tuotettu osuus (määritellyt korkean riskin 
teollisuusalat),
– ilman ja veden saasteet (määritellyt 
korkean riskin teollisuusalat).

Or. en

Tarkistus 99
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
5 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 d. katsoo tältä osin, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevassa lainsäädännössä olisi 
käsiteltävä vähintään seuraavia 
henkilöstöasioita koskevia 
raportointivaatimuksia sekä yleisesti 
yrityksen tasolla että toimintamaittain ja 
korostettava sukupuolieroja kunkin 
tietoryhmän osalta:
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– työvoiman kokoonpano,
– johtajien palkat,
– työntekijöiden palkat desiilin mukaan,
– toimeentulon turvaava palkka,
– työehtosopimusneuvotteluiden 
kattavuus,
– työntekijöiden osallistuminen 
työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiin 
(määritellyt korkean riskin teollisuusalat).

Or. en

Tarkistus 100
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
5 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 e. katsoo tältä osin, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevassa lainsäädännössä olisi 
käsiteltävä vähintään seuraavia 
ihmisoikeusasioita koskevia 
raportointivaatimuksia ja 
raportointikriteerejä, joiden avulla olisi 
voitava seurata tehokkaasti yritysten 
vastuuta kunnioittaa ihmisoikeuksia, 
jotka on määritelty YK:n yritystoimintaa 
ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa 
periaatteissa, ja edistettävä pakollista ja 
ympäristöön liittyvien ihmisoikeuksien 
huolellisuusvelvoitetta koskevaa EU:n 
tulevaa lainsäädäntöä:
– tiedot ihmisoikeuksien 
huolellisuusvelvoitteen 
täytäntöönpanoprosessista,
– olennaiset tunnistetut 
ihmisoikeuskysymykset, jotka ovat 
yrityksen toiminnallaan aiheuttamia tai 
myötävaikuttamia tai jotka liittyvät 
suoraan sen toimintaan, tuotteisiin tai 
palveluihin liikesuhteen ja näiden toimien 
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tulosten kautta,
– tavoitteet havaittujen haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi tai 
lieventämiseksi,
– toteutetut toimet,
– tavoitteiden perusteella mitatut tulokset,
– yrityksen valitusmekanismin tulokset ja
– olennaisia lisätietoja seuraavista: 
alkuperäiskansojen vapaasti, ennalta 
ilmaisema ja tietoinen suostumus; 
maaoikeudet ja ihmisten vedensaanti sekä 
ihmisoikeuksien puolustajien suojelu.

Or. en

Tarkistus 101
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
5 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 f. katsoo tältä osin, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamista 
koskevassa lainsäädännössä olisi 
käsiteltävä vähintään seuraavia 
toimitusketjujen avoimuutta koskevia 
raportointivaatimuksia aloilla, jotka ovat 
alttiita suurille ihmisoikeusloukkausten 
riskeille, koska ne ovat riippuvaisia 
korkean riskin alueiden hankinnoista:
– ensisijaisia toimittajia koskevien tietojen 
julkistaminen,
– hankintakäytännöt,
– taatun toimeentulon turvaavan palkan 
mukaisesti valmistettujen tuotteiden 
prosenttiosuus,
– työehtosopimusneuvotteluiden ehdot ja 
rekrytointimaksujen puuttuminen 
(korkean riskin alat, erityisesti vaate- ja 
jalkineala),
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– tiedot tosiasiallisesta omistajuudesta ja 
kattavasta yritysrakenteesta 
konsolidoitujen yhteisöjen lisäksi 
tilinpäätöksen laatimista varten (kaikki 
yritykset).

Or. en

Tarkistus 102
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita 
kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman 
digitaalisen alustan, joka on julkisesti 
saatavilla ja jossa yritysten olisi 
julkaistava muut kuin taloudelliset 
tietonsa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman digitaalisen 
alustan, joka on julkisesti saatavilla ja jossa 
yritysten olisi julkaistava muut kuin 
taloudelliset tietonsa;

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman digitaalisen 
alustan, joka on julkisesti saatavilla ja jossa 
yritysten olisi julkaistava muut kuin 
taloudelliset tietonsa ja joka perustuu 
erityisesti pääomamarkkinaunionia 
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käsittelevän korkean tason foorumin 
suosituksiin; katsoo, että jokaisessa 
maassa, jossa yritys toimii, muiden kuin 
taloudellisten tietojen olisi oltava 
saatavilla paikallisilla virallisilla kielillä;

Or. en

Tarkistus 104
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman 
digitaalisen alustan, joka on julkisesti 
saatavilla ja jossa yritysten olisi 
julkaistava muut kuin taloudelliset 
tietonsa;

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; suhtautuu myönteisesti 
komission pääomamarkkinaunionin 
toimintasuunnitelmassa (COM/2020/590) 
antamaan sitoumukseen antaa vuoden 
2021 kolmanteen vuosineljännekseen 
mennessä lainsäädäntöehdotus sellaisen 
unionin laajuisen digitaalisen alustan 
luomisesta, joka tarjoaa maksuttoman 
pääsyn sekä yritysten ilmoittamiin 
taloudellisiin että muihin kuin 
taloudellisiin tietoihin;

Or. en

Tarkistus 105
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota 



AM\1215319FI.docx 63/109 PE658.892v01-00

FI

unionin laajuisen maksuttoman 
digitaalisen alustan, joka on julkisesti 
saatavilla ja jossa yritysten olisi 
julkaistava muut kuin taloudelliset 
tietonsa;

määrittämään käytössä olevien tietojen 
perusteella parhaiten soveltuvan alustan, 
jossa yritykset voivat julkaista muut kuin 
taloudelliset tietonsa, ja varmistaa yleisön 
vaivaton pääsy tälle alustalle;

Or. ro

Tarkistus 106
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman 
digitaalisen alustan, joka on julkisesti 
saatavilla ja jossa yritysten olisi 
julkaistava muut kuin taloudelliset 
tietonsa;

6. katsoo, että muita kuin taloudellisia 
tietoja koskevasta selvityksestä ei tulisi 
aiheutua ylimääräistä rasitetta, joka 
rajoittaisi yritysten kilpailukykyä;

Or. bg

Tarkistus 107
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman digitaalisen 
alustan, joka on julkisesti saatavilla ja jossa 
yritysten olisi julkaistava muut kuin 
taloudelliset tietonsa;

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
kansallisten digitaalisten alustojen 
rinnalle unionin laajuisen maksuttoman 
digitaalisen alustan, joka on julkisesti 
saatavilla ja jossa yritysten olisi julkaistava 
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muut kuin taloudelliset tietonsa;

Or. fr

Tarkistus 108
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman digitaalisen 
alustan, joka on julkisesti saatavilla ja jossa 
yritysten olisi julkaistava muut kuin 
taloudelliset tietonsa;

6. katsoo, että olisi 
yhdenmukaistettava sitä, missä muita kuin 
taloudellisia tietoja koskeva selvitys 
julkaistaan; kehottaa komissiota luomaan 
unionin laajuisen maksuttoman digitaalisen 
alustan, joka on julkisesti saatavilla ja jossa 
yritysten on julkaistava muut kuin 
taloudelliset tietonsa;

Or. en

Tarkistus 109
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. toteaa, että alustan avulla käyttäjät 
voivat vertailla verkossa yritysten 
julkistamia tietoja ja tehdä monivaiheisia 
analyysejä, kuten vähintään teemojen, 
alojen, maiden, liikevaihdon ja 
työntekijöiden määrän mukaan;

Or. en

Tarkistus 110
Lara Wolters, Tiemo Wölken
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen ilmoittamisesta 
annetusta direktiivistä on poistettava 
poikkeus, joka mahdollistaa muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevan selvityksen 
julkistamisen toimintakertomuksen 
ulkopuolella, jotta tiedot esitetään yhdessä 
yhdennetyssä vuosittaisessa 
toimintakertomuksessa;

Or. en

Tarkistus 111
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. katsoo, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin tarkistuksella olisi 
varmistettava, että työntekijöiden 
edustajilla on rooli muiden kuin 
taloudellisten tietojen raportointiprosessin 
määrittelyssä ja tietojen todentamisessa, 
erityisesti työvoiman, tuotantoon ja 
työhön liittyvien kestävyystavoitteiden 
osalta sekä toimitus- ja tuotantoketjuun 
liittyvissä kysymyksissä, kuten 
ulkoistaminen ja alihankinta;

Or. en

Tarkistus 112
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint



PE658.892v01-00 66/109 AM\1215319FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. katsoo, että muut kuin taloudelliset 
ja taloudelliset tiedot olisi toimitettava 
yhtenä yhdennettynä vuosittaisena 
toimintakertomuksena;

Or. en

Tarkistus 113
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään, ettei 
muita kuin taloudellisia tietoja koskeviin 
selvityksiin sovelleta sisällön 
varmentamista koskevaa vaatimusta, jota 
sovelletaan muuten yritysten 
tilinpäätöksiin; katsoo, että muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevien selvitysten 
tarkistamisen olisi oltava pakollista 
asianomaisen yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen; katsoo, että 
varmennuspalvelujen tarjoajien, joiden 
on oltava puolueettomia ja 
riippumattomia, olisi suoritettava 
tarkastukset tulevan EU:n kehyksen 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 114
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään, ettei 
muita kuin taloudellisia tietoja koskeviin 
selvityksiin sovelleta sisällön 
varmentamista koskevaa vaatimusta, jota 
sovelletaan muuten yritysten 
tilinpäätöksiin; katsoo, että muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevien selvitysten 
tarkistamisen olisi oltava pakollista 
asianomaisen yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen; katsoo, että 
varmennuspalvelujen tarjoajien, joiden on 
oltava puolueettomia ja riippumattomia, 
olisi suoritettava tarkastukset tulevan EU:n 
kehyksen mukaisesti;

7. toteaa, että muiden kuin 
taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetussa direktiivissä säädetään, ettei 
muita kuin taloudellisia tietoja koskeviin 
selvityksiin sovelleta sisällön 
varmentamista koskevaa vaatimusta, jota 
sovelletaan muuten yritysten 
tilinpäätöksiin; katsoo, että muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevien selvitysten 
tarkistamisen olisi oltava pakollista 
asianomaisen yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen; katsoo, että 
varmennuspalvelujen tarjoajien, joiden on 
oltava puolueettomia ja riippumattomia, 
olisi suoritettava tarkastukset tulevan EU:n 
kehyksen mukaisesti; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta puuttua lakisääteisen 
tilintarkastuksen luontaisiin virheellisiin 
kannustimiin tarkistamalla lakisääteistä 
tilintarkastusta koskevaa direktiiviä; 
katsoo, että tämä on myös tilaisuus 
puuttua suurimmille pörssiyhtiöille 
tilintarkastuksia tekevän neljän suuren 
miltei monopuolin muodostaman 
tilitoimiston toimintaan;

Or. en

Tarkistus 115
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että työntekijöiden 
edustajien olisi oltava mukana muiden 
kuin taloudellisten tietojen 
raportointiprosessin määrittelyssä ja 
tietojen todentamisessa, erityisesti 
sosiaalisten kestävyystavoitteiden osalta 
sekä toimitus- ja tuotantoketjuun 
liittyvissä kysymyksissä, kuten 



PE658.892v01-00 68/109 AM\1215319FI.docx

FI

ulkoistaminen ja alihankinta;

Or. en

Tarkistus 116
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää asettaa 
tietyille EU:n yrityksille velvoite laatia 
vuosittain maakohtainen kertomus 
kultakin verotukselliselta 
lainkäyttöalueelta, jossa ne harjoittavat 
liiketoimintaa; kehottaa neuvostoa 
kiireellisesti jatkamaan parlamentin 
kanssa neuvotteluja komission 
ehdotuksesta direktiiviksi, joka koskee 
direktiivin 2013/34/EU muuttamista siltä 
osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja 
sivuliikkeiden tuloverotietojen 
ilmoittamisesta (COM(2016)0198)19,

Poistetaan.

__________________
19 tyhjä

Or. bg

Tarkistus 117
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että on tärkeää asettaa 
tietyille EU:n yrityksille velvoite laatia 
vuosittain maakohtainen kertomus kultakin 
verotukselliselta lainkäyttöalueelta, jossa 
ne harjoittavat liiketoimintaa; kehottaa 
neuvostoa kiireellisesti jatkamaan 

8. korostaa, että on tärkeää asettaa 
tietyille EU:n yrityksille velvoite laatia 
vuosittain maakohtainen kertomus kultakin 
verotukselliselta lainkäyttöalueelta, jossa 
ne harjoittavat liiketoimintaa, muun 
muassa unionin ulkopuoliset 
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parlamentin kanssa neuvotteluja komission 
ehdotuksesta direktiiviksi, joka koskee 
direktiivin 2013/34/EU muuttamista siltä 
osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja 
sivuliikkeiden tuloverotietojen 
ilmoittamisesta (COM(2016)0198)19,

verotusalueet, ja niiden olisi sisällettävä 
muun muassa tietoja saavutetuista 
voitoista, voitoista maksetuista veroista ja 
saaduista julkisista tuista sekä 
työntekijöiden ja tytäryhtiöiden 
lukumäärästä; kehottaa neuvostoa 
kiireellisesti jatkamaan parlamentin kanssa 
neuvotteluja komission ehdotuksesta 
direktiiviksi, joka koskee direktiivin 
2013/34/EU muuttamista siltä osin kuin on 
kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden 
tuloverotietojen ilmoittamisesta 
(COM(2016)0198)19,

__________________ __________________
19 tyhjä 19 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviksi direktiivin 
2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden 
tuloverotietojen ilmoittamisesta, 
(COM/2016/0198) – C8-0146/2016 – 
2016/0107 (COD)

Or. en

Tarkistus 118
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että unionin olisi 
vapaakauppasopimuksia koskevissa 
neuvotteluissa pyrittävä sisällyttämään 
sopimuksiin lausekkeita, joilla 
kumppanimaat velvoitetaan 
määrittelemään vastaavia velvollisuuksia 
omille yrityksilleen, jotta ehkäistään 
uusien kilpailua vääristävien toimijoiden 
pääseminen unionin sisämarkkinoille;

Or. fr
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Tarkistus 119
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
viipymättä parlamentin kanssa 
neuvottelut ehdotuksesta, joka koskee 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
annettavaa direktiiviä (COM(2012)0614) 
(naisten johtokuntapaikkoja koskeva 
ehdotus), jolla pyritään lakkauttamaan 
yritysten korkeimmalla 
päätöksentekotasolla esiintyvä naisten ja 
miesten edustuksen epätasapuolisuus;

Poistetaan.

Or. bg

Tarkistus 120
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
viipymättä parlamentin kanssa 
neuvottelut ehdotuksesta, joka koskee 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
annettavaa direktiiviä (COM(2012)0614) 
(naisten johtokuntapaikkoja koskeva 
ehdotus), jolla pyritään lakkauttamaan 
yritysten korkeimmalla 
päätöksentekotasolla esiintyvä naisten ja 

Poistetaan.
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miesten edustuksen epätasapuolisuus;

Or. it

Tarkistus 121
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
viipymättä parlamentin kanssa 
neuvottelut ehdotuksesta, joka koskee 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
annettavaa direktiiviä (COM(2012)0614) 
(naisten johtokuntapaikkoja koskeva 
ehdotus), jolla pyritään lakkauttamaan 
yritysten korkeimmalla 
päätöksentekotasolla esiintyvä naisten ja 
miesten edustuksen epätasapuolisuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 122
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
viipymättä parlamentin kanssa neuvottelut 
ehdotuksesta, joka koskee julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä annettavaa 
direktiiviä (COM(2012)0614) (naisten 

9. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
viipymättä parlamentin kanssa neuvottelut 
ehdotuksesta, joka koskee julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä annettavaa 
direktiiviä (COM(2012)0614) (naisten 
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johtokuntapaikkoja koskeva ehdotus), jolla 
pyritään lakkauttamaan yritysten 
korkeimmalla päätöksentekotasolla 
esiintyvä naisten ja miesten edustuksen 
epätasapuolisuus;

johtokuntapaikkoja koskeva ehdotus), jolla 
pyritään lakkauttamaan yritysten 
korkeimmalla päätöksentekotasolla 
esiintyvä naisten ja miesten edustuksen 
epätasapuolisuus; kehottaa komissiota 
tutkimaan lisäehdotusta sukupuolten 
välisen tasapainon parantamiseksi 
ylimpien johtajien keskuudessa sekä 
yrityksissä vaikutusvaltaisessa asemassa 
olevien henkilöiden keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 123
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa neuvostoa aloittamaan 
viipymättä parlamentin kanssa neuvottelut 
ehdotuksesta, joka koskee julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä annettavaa 
direktiiviä (COM(2012)0614) (naisten 
johtokuntapaikkoja koskeva ehdotus), jolla 
pyritään lakkauttamaan yritysten 
korkeimmalla päätöksentekotasolla 
esiintyvä naisten ja miesten edustuksen 
epätasapuolisuus;

9. korostaa monimuotoisuuden 
merkitystä osallisuudelle yrityksissä; 
kehottaa neuvostoa aloittamaan viipymättä 
parlamentin kanssa neuvottelut 
ehdotuksesta, joka koskee julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja 
siihen liittyvistä toimenpiteistä annettavaa 
direktiiviä (COM(2012)0614) (naisten 
johtokuntapaikkoja koskeva ehdotus), jolla 
pyritään lakkauttamaan yritysten 
korkeimmalla päätöksentekotasolla 
esiintyvä naisten ja miesten edustuksen 
epätasapuolisuus, mikä on moninaisuuden 
ja osallisuuden periaatteiden mukaista ja 
parantaa yrityksen suorituskykyä;

Or. en

Tarkistus 124
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suosittaa komissiota lisäämään 
merkittävästi työntekijöiden edustusta 
hallituksessa; korostaa, että 
työntekijöiden osallistuminen yritysten 
päätöksentekoprosesseihin on 
välttämätöntä sen varmistamiseksi, että 
päätökset perustuvat pitkän aikavälin 
arviointeihin ja tavoitteisiin ja edistävät 
myönteisiä sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia; kehottaa luomaan 
työntekijöiden tiedotusta, kuulemista ja 
johtokuntatason edustusta koskevat uudet 
puitteet eurooppalaisille yhtiömuodoille ja 
yrityksille, jotka käyttävät EU:n välineitä 
yritysten liikkuvuuteen, sekä tarkistamaan 
eurooppalaisesta yritysneuvostosta 
annettua direktiiviä, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
parannetaan työntekijöiden tiedottamista, 
kuulemista ja osallistumista;

Or. en

Tarkistus 125
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajilla olisi 
oltava velvollisuus sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 
ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

10. painottaa, että yritysjohtajien 
velvollisuuksiin olisi sisällyttävä velvoite 
kehittää, esitellä ja panna täytäntöön 
yrityksen kestävyysstrategia, jonka 
tarkoituksena on sisällyttää ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 
liittyviin näkökohtiin maapallon 
kestävyyden rajat ja ihmisoikeudet, ja että 
sellaisen strategian olisi katettava 
yrityksen toiminnan kaikki alueet, mukaan 
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lukien sen arvoketjut; katsoo, että 
johtajilla olisi oltava velvollisuus asettaa 
etusijalle yrityksen kokonaisstrategiaan 
pitkän aikavälin edut ja kestävyyteen 
liittyvät riskit, vaikutukset, mahdollisuudet 
ja riippuvuudet; korostaa, että tämän 
etusijalle asettamisvelvoitteen olisi 
sisällettävä pakollinen siirtyminen 
kestämättömistä investoinneista kestäviin 
investointeihin, jotka liittyvät erityisesti 
uusiutuvan energian tuotantoon, jätteiden 
vähentämiseen ja kiertotalouden 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 126
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajilla olisi 
oltava velvollisuus sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 
ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

10. toteaa, että yritykset eivät ole 
abstrakteja yksiköitä, joita nykyiset 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 
haasteet eivät koske; katsoo, että yritysten 
olisi edistettävä aktiivisemmin kestävyyttä, 
sillä niiden pitkän aikavälin tulos, 
palautumiskyky ja jopa selviytyminen 
voivat riippua siitä, käsitelläänkö niissä 
asianmukaisesti ympäristöön ja 
yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä; 
korostaa tässä yhteydessä, että johtajan 
yritykseen kohdistuvaan 
huolenpitovelvollisuuteen olisi kuuluttava 
osakkeiden lyhyen aikavälin voiton 
maksimoinnin lisäksi myös 
kestävyysnäkökohdat; panee merkille, että 
toimitusjohtajat ovat merkittävässä 
asemassa yrityksen strategian määrittelyssä 
ja sen toiminnan valvonnassa; katsoo, että 
toimitusjohtajilla olisi oltava velvollisuus 
sisällyttää yrityksen kokonaisstrategiaan 
pitkän aikavälin edut ja kestävyyteen 
liittyvät riskit, vaikutukset, mahdollisuudet 
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ja riippuvuudet;

Or. en

Tarkistus 127
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajilla olisi 
oltava velvollisuus sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 
ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; korostaa yritysjohtajien 
valta-asemasta johtuvia vastuita sisäisiin 
ja ulkoisiin sidosryhmiin nähden yhtiön 
toiminnassa; katsoo, että johtajilla olisi 
oltava selkeästi määritelty ja 
asianmukaiset seuraamukset sisältävä 
velvollisuus sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan yrityksen 
sidosryhmien, myös työntekijöiden ja 
paikallisten yhteisöjen, edut, pitkän 
aikavälin edut ja kestävyyteen liittyvät 
riskit, vaikutukset, mahdollisuudet ja 
riippuvuudet;

Or. en

Tarkistus 128
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajilla olisi 
oltava velvollisuus sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajien 
velvollisuus toimia yrityksen etujen 
mukaisesti olisi ymmärrettävä 
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ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

velvollisuutena sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 
ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

Or. en

Tarkistus 129
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajilla olisi 
oltava velvollisuus sisällyttää yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 
ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

10. panee merkille, että johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen 
strategian määrittelyssä ja sen toiminnan 
valvonnassa; katsoo, että johtajia olisi 
kannustettava sisällyttämään yrityksen 
kokonaisstrategiaan pitkän aikavälin edut 
ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, 
mahdollisuudet ja riippuvuudet;

Or. it

Tarkistus 130
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että työntekijöiden 
osallistumista yritysten 
päätöksentekoprosesseihin on lisättävä, 
jotta yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet 
sekä sosiaaliset ja ympäristövaikutukset 
voidaan integroida paremmin; korostaa 
tarvetta vahvistaa työntekijöiden 
osallistumista muun muassa 
ostotarjouksiin ja heidän 
työmarkkinasuhteidensa perinteiden ja 
työntekijöiden käytäntöjen mukaisesti 
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johtokunnan edustajien valintaan;

Or. en

Tarkistus 131
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että hiljattain tehdyn 
komission tutkimuksen suositusten 
mukaisesti on tarpeen säännellä 
johtokuntien kokoonpanoa, jotta lisätään 
merkittävästi työntekijöiden edustusta 
sekä sukupuolten välistä tasapainoa ja 
niiden etuja, joihin yritysten toiminta 
vaikuttaa, muun muassa paikallisyhteisöt, 
kuluttajat, yrityksen arvoketjun 
työntekijät ja koko yhteiskunta;

Or. en

Tarkistus 132
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa luomaan työntekijöiden 
tiedotusta, kuulemista ja johtokuntatason 
edustusta koskevat uudet puitteet 
eurooppalaisille yhtiömuodoille ja 
yrityksille, jotka käyttävät EU:n välineitä 
yritysten liikkuvuuteen, sekä tarkistamaan 
eurooppalaisesta yritysneuvostosta 
annettua direktiiviä, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
parannetaan työntekijöiden tiedottamista, 
kuulemista ja osallistumista;
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Or. en

Tarkistus 133
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten 
jäsenet, jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta;

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten 
jäsenillä, jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, on oikeudellinen velvollisuus 
määritellä yrityksen kestävyyttä koskeva 
strategia, julkistaa se ja seurata sitä; 
kehottaa komissiota myös 
suunnittelemaan hallinnollisen 
valvontajärjestelmän, joka antaa 
sääntelyelimille valtuudet määrätä viran 
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puolesta ja valitusten perusteella 
seuraamuksia, jos nämä hallinto-, johto- 
ja valvontaelimet millään tavoin rikkovat 
edellä mainittuja velvollisuuksia; katsoo, 
että jos johtajat rikkovat 
kestävyysstrategiaan liittyviä 
velvoitteitaan ja aiheuttavat yhtiölle 
pitkäaikaisia haittoja, osakkeenomistajien 
olisi voitava nostaa kanteita; katsoo myös, 
että jos tällainen rikkominen aiheuttaa 
vahinkoa muille osapuolille tai 
ympäristölle, näille muille ekosysteemejä 
puolustaville osapuolille ja voittoa 
tavoittelemattomille järjestöille olisi 
annettava valtuudet nostaa kanteita;

Or. en

Tarkistus 135
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta;

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jotta 
varmistetaan, että johtajilla on 
velvollisuus toimia yhtiön kestävyyden 
hyväksi pitkällä aikavälillä sekä 
työntekijöiden, muiden sidosryhmien ja 
yhteiskunnan etujen mukaisesti eikä 
ainoastaan eikä myöskään ensisijaisesti 
osakkeenomistajien etujen mukaisesti, 
sekä varmistetaan, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta toteaa, että lisäksi tällä 
varmistetaan, että tällaisen strategian 
täytäntöönpanemiseksi on käytettävissä 
riittävät varat riittävien jakamattomien 
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voittojen kautta;

Or. en

Tarkistus 136
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta;

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jotta 
varmistetaan, että johtajien 
velvollisuuksia ei voida ymmärtää 
virheellisesti merkitsevän 
osakkeenomistajien lyhyen aikavälin 
voittojen maksimointia, vaan että niihin 
on sisällyttävä yrityksen ja yhteiskunnan 
sekä työntekijöiden ja muiden 
sidosryhmien pitkän aikavälin edut; 
katsoo, että lainsäädäntöehdotuksella olisi 
myös varmistettava, että osakeyhtiöiden 
hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta

Or. en

Tarkistus 137
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 

11. kehottaa komissiota esittämään 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa säädetään 
sen varmistamisesta, että osakeyhtiöiden 
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hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat kollektiivisesti vastuussa 
yrityksen kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta;

hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet, 
jotka toimivat heille kansallisessa 
lainsäädännössä annettujen valtuuksien 
mukaisesti, ovat vastuussa yrityksen 
kestävyyttä koskevan strategian 
määrittelystä, julkistamisesta ja 
seurannasta;

Or. bg

Tarkistus 138
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että kun otetaan 
huomioon meneillään oleva 
ympäristövastuudirektiivin tarkistus, 
yrityksillä olisi oltava 
ympäristövastuuvakuutuksia yksilöille ja 
ekosysteemeille aiheutuneiden 
ympäristöhaittojen varalta;

Or. en

Tarkistus 139
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä 
voi olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- 
ja työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 

12. toteaa, että komission on selkeästi 
erotettava toisistaan yritysten pakolliset 
velvollisuudet noudattaa asianmukaista 
huolellisuutta ja johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan, 
jotta varmistetaan yrityksen pitkän 
aikavälin elinkelpoisuus ja kestävyys; 
katsoo, että kestävyyttä koskevan 
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liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

strategian olisi oltava johdonmukainen 
havaittujen merkittävien vaikutusten 
kanssa yhtäältä yritysten asianmukaista 
huolellisuutta koskevien velvoitteiden (due 
diligence) mukaisesti ja toisaalta 
olennaisten kysymysten määrittämisen 
kanssa muiden kuin taloudellisten tietojen 
raportointivaatimusten mukaisesti, 
mukaan lukien merkittävät vaikutukset, 
joita yrityksellä voi olla ympäristö-, 
ilmasto-, yhteiskunta-, työntekijä- ja 
ammattiliittokysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

Or. en

Tarkistus 140
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
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huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös niiden sidosryhmien, 
muun muassa työntekijöiden ja 
ekosysteemien, etujen suojelua, joihin 
yrityksen toiminta voi vaikuttaa 
haitallisesti;

Or. en

Tarkistus 141
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
vain toimitusketjun ensimmäiseen 
lenkkiin liittyviin korruption ja lahjonnan 
torjuntakysymyksiin myös unionin 
ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden asianomaisten sidosryhmien edut, 
joihin yrityksen toiminta voi vaikuttaa 
haitallisesti;

Or. bg

Tarkistus 142
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
12 kohta



PE658.892v01-00 84/109 AM\1215319FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla työllisyyteen, ympäristö-, ilmasto-, 
yhteiskunta- ja työntekijäkysymyksiin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä 
yrityksen liiketoimintamalliin, 
liiketoimintaan ja toimitusketjuihin 
liittyviin korruption ja lahjonnan 
torjuntakysymyksiin myös unionin 
ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

Or. it

Tarkistus 143
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta-, 
työntekijä- ja ammattiliittokysymyksiin, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä 
yrityksen liiketoimintamalliin, 
liiketoimintaan ja toimitusketjuihin 
liittyviin korruption ja lahjonnan 
torjuntakysymyksiin myös unionin 
ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
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niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

Or. en

Tarkistus 144
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin, ja 
käsiteltävä näitä kysymyksiä; katsoo, että 
on tärkeää tarkastella, missä määrin 
johtajien huolenpitovelvollisuudessa 
yrityksiä kohtaan olisi otettava huomioon 
myös niiden sidosryhmien edut, joihin 
yrityksen toiminta voi vaikuttaa 
haitallisesti;

Or. ro

Tarkistus 145
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 

12. katsoo, että kestävyyttä koskevassa 
strategiassa olisi määriteltävä yritysten 
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asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, ilmasto-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

asianmukaista huolellisuutta koskevien 
velvoitteiden (due diligence) mukaisesti, 
mitä merkittäviä vaikutuksia yrityksellä voi 
olla ympäristö-, yhteiskunta- ja 
työntekijäkysymyksiin, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä yrityksen 
liiketoimintamalliin, liiketoimintaan ja 
toimitusketjuihin liittyviin korruption ja 
lahjonnan torjuntakysymyksiin myös 
unionin ulkopuolella, ja käsiteltävä näitä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
huolenpitovelvollisuus yrityksiä kohtaan 
edellyttää myös, että he ottavat huomioon 
niiden sidosryhmien edut, joihin yrityksen 
toiminta voi vaikuttaa haitallisesti;

Or. en

Tarkistus 146
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa, että jos asianmukaista 
huolellisuutta koskevia velvoitteita (due 
diligence) ja johtajien velvollisuuksia 
aiotaan ehdottaa muodostavan yhden 
säädöksen, ne olisi erotettava selkeästi 
toisistaan kahteen eri osaan; katsoo, että 
nämä velvoitteet ja velvollisuudet 
täydentävät toisiaan, mutta ne eivät ole 
keskenään vaihdettavissa eikä toinen ole 
toiseen nähden toissijainen;

Or. en

Tarkistus 147
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 148
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita ja siirtymäsuunnitelmia, jotka 
ovat yhdenmukaisia ympäristöä, 
ilmastonmuutosta (erityisesti Pariisin 
sopimusta), biodiversiteettiä ja metsäkatoa 
koskevien unionin kansainvälisten 
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korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

sitoumusten kanssa ja jossa otetaan 
huomioon maapallon rajojen jatkuva 
ylittyminen; korostaa, että strategian olisi 
myös sisällettävä pakollisia 
toimintapolitiikkoja, joilla taataan 
sukupuolten tasa-arvo esimerkiksi 
yritysten johtokuntien kokoonpanossa, 
varmistetaan työntekijöiden oikeuksien 
parempi integrointi liiketoimintaan, 
erityisesti myöntämällä työntekijöiden 
edustajille ja ammattiliitoille paremmat 
osallistumisoikeudet yrityksen 
päätöksentekoelimissä, ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että yritykset raportoivat 
yrityksen kestävän kehityksen strategiassa 
määritellyistä tavoitteista ja julkaisevat 
pakolliset yhdennetyt vuosittaiset 
toimintakertomukset; pitää tarpeellisena, 
että johtajien palkkojen muuttuva osuus 
on yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 149
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita ja siirtymäsuunnitelmia, jotka 
ovat yhdenmukaisia ympäristöä, 
ilmastonmuutosta (erityisesti Pariisin 
sopimusta), biodiversiteettiä ja metsäkatoa 
koskevien unionin kansainvälisten 
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korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

sitoumusten kanssa; korostaa, että 
strategian olisi myös sisällettävä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
toimintapolitiikkoja, katettava 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
tai yhteisöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeudet, työntekijöiden ja 
ammattiliittojen oikeuksien parempi 
integrointi liiketoimintaan, ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen; katsoo myös, että 
käytännössä muuttuvasta palkasta 
vähintään 50 prosentin olisi perustuttava 
muihin kuin taloudellisiin perusteisiin;

Or. en

Tarkistus 150
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 

13. katsoo lisäksi, että 
vaikutustenarvioinnin jälkeen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
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koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä;

Or. bg

Tarkistus 151
Raffaele Stancanelli

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä työttömyyden torjuntaa ja 
eurooppalaisen tuotannon edistämistä 
sekä sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
toimintapolitiikkoja, siinä työntekijöiden 
oikeudet olisi integroitava paremmin 
liiketoimintaan ja siinä olisi määriteltävä 
oikeudenmukaista palkkaa koskeva 
politiikka ja käsiteltävä alakohtaisia ja/tai 
maantieteellisiä kysymyksiä; katsoo, että 
johtajien palkkojen muuttuvan osuuden 
olisi oltava yhteydessä yrityksen 
kestävyyttä koskevassa strategiassa 
esitettyjen mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. it
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Tarkistus 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita sekä sosiaalisia ja ympäristöä 
koskevia siirtymäsuunnitelmia, jotka ovat 
yhdenmukaisia ympäristöä, 
ilmastonmuutosta (erityisesti Pariisin 
sopimusta), biodiversiteettiä ja metsäkatoa 
koskevien unionin kansainvälisten 
sitoumusten kanssa; korostaa, että 
strategian olisi myös sisällettävä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
toimintapolitiikkoja, siinä työntekijöiden 
oikeudet olisi integroitava paremmin 
liiketoimintaan ja siinä olisi määriteltävä 
oikeudenmukaista palkkaa koskeva 
politiikka ja käsiteltävä alakohtaisia ja/tai 
maantieteellisiä kysymyksiä; katsoo, että 
johtajien palkkojen muuttuvan osuuden 
olisi oltava yhteydessä yrityksen 
kestävyyttä koskevassa strategiassa 
esitettyjen mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 153
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
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tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, biodiversiteettiä ja metsäkatoa 
koskevien unionin kansainvälisten 
sitoumusten kanssa; korostaa, että 
strategian olisi myös integroitava 
työntekijöiden oikeudet paremmin 
liiketoimintaan ja siinä olisi määriteltävä 
oikeudenmukaista palkkaa koskeva 
politiikka ja käsiteltävä alakohtaisia ja/tai 
maantieteellisiä kysymyksiä; katsoo, että 
johtajien palkkojen muuttuvan osuuden 
olisi oltava yhteydessä yrityksen 
kestävyyttä koskevassa strategiassa 
esitettyjen mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 

13. katsoo lisäksi, että kestävyyttä 
koskevassa strategiassa olisi oltava 
mitattavissa olevia, yksityiskohtaisia, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
tavoitteita, jotka ovat yhdenmukaisia 
ympäristöä, ilmastonmuutosta (erityisesti 
Pariisin sopimusta), biodiversiteettiä ja 
metsäkatoa koskevien unionin 
kansainvälisten sitoumusten kanssa; 
korostaa, että strategian olisi myös 
sisällettävä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia toimintapolitiikkoja, siinä 
työntekijöiden oikeudet olisi integroitava 
paremmin liiketoimintaan ja siinä olisi 
määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa 
koskeva politiikka ja käsiteltävä 
alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä 
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kysymyksiä; katsoo, että johtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

kysymyksiä; katsoo, että toimitusjohtajien 
palkkojen muuttuvan osuuden olisi oltava 
yhteydessä yrityksen kestävyyttä 
koskevassa strategiassa esitettyjen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 155
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. korostaa, että Pariisin sopimuksen 
velvoitteet pitää maapallon 
keskilämpötilan nousu selvästi alle 
2 celsiusasteen esiteolliseen tasoon 
verrattuna ja pyrkiä rajoittamaan 
lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen 
esiteolliseen tasoon verrattuna edellyttää, 
että kaikista EU:n talouden aloista tulee 
vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasujen kannalta 
neutraaleja; ehdottaa siksi kaikille 
yrityksille, myös rahoituslaitoksille, 
velvoitetta laatia jäljellä olevat 
kasvihuonekaasujen budjetit, mitata 
niiden kasvihuonekaasujalanjälki ja 
asettaa tavoitteet niiden toiminnan 
yhdenmukaistamiseksi 1,5 celsiusastetta 
vastaavan päästösuunnitelman kanssa ja 
pyrkiä olemaan täysin hiilineutraaleja 
vuoteen 2050 mennessä sekä tiedottaa 
samalla julkisesti siitä, miten niiden ne 
tosiasiassa etenevät näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 156
Marie Toussaint
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. katsoo, että osakkeenomistajien 
oikeuksia koskevaa direktiiviä II olisi 
myös muutettava, jotta kannustetaan 
”kärsivällisten” osakkeenomistajien 
käyttäytymistä, erityisesti palkitsemalla 
pitkäaikaista osakkeenomistusta 
äänioikeuksien ja veroetuuksien avulla;

Or. en

Tarkistus 157
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla edistetään sijoittajien 
pitkän aikavälin sitoutumista yrityksiin 
ottamalla käyttöön uskollisuusosakkeita; 
korostaa, että jakamattomat varat voivat 
edistää riittävien varojen aikaansaantia;

Or. en

Tarkistus 158
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa ottamaan käyttöön 
johdon ja työntekijöiden välisen palkkojen 
enimmäissuhteen, joka vähentäisi 
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palkkaepätasa-arvoa palkka-asteikon 
molemmista päistä, sillä se nostaisi 
alemman tason palkkoja ja estäisi samalla 
ylimmän tason liian suuret palkat; pyytää 
myös, että johtokunta raportoi 
säännöllisesti tästä suhdeluvusta;

Or. en

Tarkistus 159
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. katsoo, että olisi asetettava 
työntekijöiden ja johtajien palkkaeroja 
koskevat sitovat rajat; katsoo myös, että 
olisi säänneltävä osakkeisiin perustuvaa 
johtajien palkitsemista ja muita 
hallituksille suunnattuja kannustimia, 
joilla ne keskittyvät lyhytaikaisten 
osakkeiden hinnan maksimointiin, kuten 
osakkeiden takaisinostoon;

Or. en

Tarkistus 160
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien osakkeenomistajat, työntekijöiden 
edustajat sekä sellaiset ulkopuoliset 
sidosryhmät, joihin yritysten toiminta ja 

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sisäisiä ja ulkoisia 
sidosryhmiä ; pitää tarpeellisena, että 
työntekijät osallistuvat kestävyysstrategian 
määrittelyyn ja hyväksyvät sen erityisesti 
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toimitusketjut vaikuttavat; ammattiliittojensa ja edustajiensa kautta; 
katsoo, että olisi kuultava kaikkia 
sidosryhmiä, joihin yrityksen toiminnan, 
tuotteiden tai palvelujen liikesuhteiden 
kautta aiheuttamat, myötävaikuttamat tai 
suoraan näihin liittyvät nykyiset ja 
ennakoitavissa olevat vakavat vaikutukset 
kohdistuvat; pitää lisäksi välttämättömänä 
kuulla kansallisia ja paikallisia 
viranomaisia, jotka käsittelevät 
talousasioiden kestävyyttä, erityisesti 
työllisyys- ja ympäristöpolitiikasta 
vastaavia viranomaisia;; kannustaa myös 
kuulemaan kuluttajansuojajärjestöjä ja 
ympäristön, myös ilmaston ja biologisen 
monimuotoisuuden, suojeluun keskittyviä 
järjestöjä;

Or. en

Tarkistus 161
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien osakkeenomistajat, työntekijöiden 
edustajat sekä sellaiset ulkopuoliset 
sidosryhmät, joihin yritysten toiminta ja 
toimitusketjut vaikuttavat;

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä; katsoo, että 
sidosryhmän käsitettä olisi tulkittava 
laajasti, ja sen on olisi katettava kaikki 
henkilöt, joiden oikeuksiin ja etuihin 
yrityksen päätökset voivat vaikuttaa ja 
joihin kuuluvat muun muassa työntekijät, 
paikallisyhteisöt, alkuperäiskansat, 
kansalaisyhdistykset ja osakkeenomistajat 
sekä organisaatiot, joiden 
sääntömääräisenä tarkoituksena on 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja 
sosiaalisia oikeuksia, ympäristöä ja hyvää 
hallintotapaa koskevia normeja 
kunnioitetaan, kuten ammattiliitot ja 
kansalaisjärjestöt;
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Or. en

Tarkistus 162
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien osakkeenomistajat, työntekijöiden 
edustajat sekä sellaiset ulkopuoliset 
sidosryhmät, joihin yritysten toiminta ja 
toimitusketjut vaikuttavat;

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi pyrittävä siihen, että 
yrityksen hallinnosta kolmasosa olisi 
työntekijäpuolen edustajia, jotta voidaan 
hyödyntää heidän tuntemustaan 
yrityksestä; katsoo, että yritysten olisi 
myös kuultava kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
osakkeenomistajat, työntekijöiden edustajat 
sekä sellaiset ulkopuoliset sidosryhmät, 
joihin yritysten toiminta ja toimitusketjut 
vaikuttavat;

Or. fr

Tarkistus 163
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien osakkeenomistajat, työntekijöiden 
edustajat sekä sellaiset ulkopuoliset 
sidosryhmät, joihin yritysten toiminta ja 
toimitusketjut vaikuttavat;

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yrityksillä olisi oltava oikeudellinen 
velvollisuus kuulla kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
osakkeenomistajat, työntekijöiden edustajat 
sekä sellaiset ulkopuoliset sidosryhmät, 
joihin yritysten toiminta ja toimitusketjut 
vaikuttavat, kuten ympäristöä edustavat 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt;
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Or. en

Tarkistus 164
Gunnar Beck

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien osakkeenomistajat, työntekijöiden 
edustajat sekä sellaiset ulkopuoliset 
sidosryhmät, joihin yritysten toiminta ja 
toimitusketjut vaikuttavat;

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuten 
nykyisissä julkisissa tutkintamenettelyissä 
on yleistä;

Or. en

Tarkistus 165
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, mukaan 
lukien osakkeenomistajat, työntekijöiden 
edustajat sekä sellaiset ulkopuoliset 
sidosryhmät, joihin yritysten toiminta ja 
toimitusketjut vaikuttavat;

14. katsoo, että kestävyyttä koskevaa 
strategiaa määritettäessä ja seurattaessa 
yritysten olisi kuultava asiaankuuluvia 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
osakkeenomistajat, työntekijöiden edustajat 
sekä sellaiset ulkopuoliset sidosryhmät, 
joihin yritysten toiminta ja 
toimitusketjujen ensimmäiset lenkit 
vaikuttavat;

Or. bg

Tarkistus 166
Marie Toussaint
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. katsoo, että ekosysteemeille olisi 
myönnettävä oikeudellinen asema, jonka 
avulla edustajat voivat panna vireille 
oikeustoimia niiden puolesta;

Or. en

Tarkistus 167
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava neuvoa-antavissa komiteoissa, 
joihin sidosryhmien edustajat 
osallistuisivat ja joiden tehtävänä on antaa 
kestävyyttä koskevan strategian sisältöä ja 
täytäntöönpanoa koskevia neuvoja; katsoo, 
että tällaisilla komiteoilla olisi oltava 
laajan enemmistön hyväksynnän 
saatuaan oikeus pyytää sisäistä selvitystä, 
mikäli esitetään epäilyksiä siitä, että 
kestävyyttä koskevan strategian 
täytäntöönpano ei ole ollut 
asianmukaista, ja toteuttaa kyseinen 
selvitys.

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmien 
kuulemisesta vastaisivat riippumattomat 
asiantuntijat, joiden tehtävänä on antaa 
kestävyyttä koskevan strategian sisältöä ja 
täytäntöönpanoa koskevia neuvoja;

Or. bg

Tarkistus 168
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava neuvoa-antavissa komiteoissa, 
joihin sidosryhmien edustajat 
osallistuisivat ja joiden tehtävänä on antaa 
kestävyyttä koskevan strategian sisältöä ja 
täytäntöönpanoa koskevia neuvoja; katsoo, 
että tällaisilla komiteoilla olisi oltava laajan 
enemmistön hyväksynnän saatuaan oikeus 
pyytää sisäistä selvitystä, mikäli esitetään 
epäilyksiä siitä, että kestävyyttä koskevan 
strategian täytäntöönpano ei ole ollut 
asianmukaista, ja toteuttaa kyseinen 
selvitys.

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava neuvoa-antavissa komiteoissa, 
joihin työntekijöiden edustajat ja 
ammattiliitot sekä muut sidosryhmien 
edustajat osallistuisivat ja joiden tehtävänä 
on antaa kestävyyttä koskevan strategian 
sisältöä ja täytäntöönpanoa koskevia 
neuvoja; katsoo, että kansalaisjärjestöjen, 
erityisesti kuluttajien ja ympäristön 
suojeluun keskittyvien järjestöjen, olisi 
osallistuttava neuvoa-antavien 
komiteoiden työhön; katsoo, että tällaisilla 
komiteoilla olisi oltava laajan enemmistön 
hyväksynnän saatuaan oikeus pyytää 
sisäistä selvitystä, mikäli esitetään 
epäilyksiä siitä, että kestävyyttä koskevan 
strategian täytäntöönpano ei ole ollut 
asianmukaista, ja toteuttaa kyseinen 
selvitys.

Or. en

Tarkistus 169
Marie Toussaint
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava neuvoa-antavissa komiteoissa, 
joihin sidosryhmien edustajat 
osallistuisivat ja joiden tehtävänä on antaa 
kestävyyttä koskevan strategian sisältöä ja 
täytäntöönpanoa koskevia neuvoja; 
katsoo, että tällaisilla komiteoilla olisi 
oltava laajan enemmistön hyväksynnän 
saatuaan oikeus pyytää sisäistä selvitystä, 
mikäli esitetään epäilyksiä siitä, että 
kestävyyttä koskevan strategian 

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava komiteoissa, joihin sidosryhmien 
edustajat, kuten ammattiliitot, 
osallistuisivat ja joille myönnettäisiin 
äänioikeus ja joiden tehtävänä on 
määritellä yhdessä kestävyyttä koskevan 
strategian sisältö ja täytäntöönpano; 
katsoo, että tällaisilla komiteoilla olisi 
oltava oikeus pyytää sisäistä selvitystä, 
mikäli esitetään epäilyksiä siitä, että 
kestävyyttä koskevan strategian 
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täytäntöönpano ei ole ollut asianmukaista, 
ja toteuttaa kyseinen selvitys.

täytäntöönpano ei ole ollut asianmukaista, 
ja toteuttaa kyseinen selvitys; lisää, että 
väärinkäytösten paljastajia ja ympäristön 
puolustajia, jotka paljastavat puutteita 
kestävän kehityksen strategian 
määrittelyssä tai täytäntöönpanossa, olisi 
suojeltava EU:n lainsäädännössä;

Or. en

Tarkistus 170
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava neuvoa-antavissa komiteoissa, 
joihin sidosryhmien edustajat 
osallistuisivat ja joiden tehtävänä on antaa 
kestävyyttä koskevan strategian sisältöä ja 
täytäntöönpanoa koskevia neuvoja; katsoo, 
että tällaisilla komiteoilla olisi oltava laajan 
enemmistön hyväksynnän saatuaan oikeus 
pyytää sisäistä selvitystä, mikäli esitetään 
epäilyksiä siitä, että kestävyyttä koskevan 
strategian täytäntöönpano ei ole ollut 
asianmukaista, ja toteuttaa kyseinen 
selvitys.

15. katsoo, että yrityksen koosta ja 
toimialasta riippuen sidosryhmiä olisi 
kuultava neuvoa-antavissa komiteoissa, 
joihin kulloisenkin johtokunnan jäsenet 
tai riippumattomat asiantuntijat 
osallistuisivat ja joiden tehtävänä on antaa 
kestävyyttä koskevan strategian sisältöä ja 
täytäntöönpanoa koskevia neuvoja; katsoo, 
että tällaisilla komiteoilla olisi oltava laajan 
enemmistön hyväksynnän saatuaan oikeus 
pyytää sisäistä selvitystä, mikäli esitetään 
epäilyksiä siitä, että kestävyyttä koskevan 
strategian täytäntöönpano ei ole ollut 
asianmukaista, ja toteuttaa kyseinen 
selvitys.

Or. ro

Tarkistus 171
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että tähän toimivaan 
johtoon kuulumattomaan komiteaan olisi 
kuuluttava riippumattomia asiantuntijoita 
ja sen puheenjohtajana olisi oltava 
nimetty toimivaan johtoon kuulumaton 
johtaja, jonka tehtävänä olisi seurata ja 
tarkistaa kestävyysstrategian sisältöä, 
rahoitusta ja täytäntöönpanoa; katsoo, 
että toimivaan johtoon kuulumattomilla 
johtajilla olisi oltava huolellisuusvelvoite 
seurata täytäntöönpanoa ja että strategian 
rahoitusta varten olisi osoitettava 
riittävästi varoja; katsoo, että yritysten 
kestävyysstrategian noudattamatta 
jättämisen olisi katsottava rikkovan 
toimitusjohtajien vilpittömän mielen 
velvollisuutta (jos se on tarkoituksellista) 
tai huolellisuusvelvoitetta (jos se on 
tahatonta) ja että osakkeenomistajat 
voisivat panna sen täytäntöön 
johdannaisella kanteella, jos laiminlyönti 
aiheuttaa yritykselle pitkäaikaisia 
haittoja;

Or. en

Tarkistus 172
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. toteaa, että jotkin jäsenvaltiot ovat 
ottaneet käyttöön 
”uskollisuusosakkeiden” käsitteen 
lainsäädännössään kannustaakseen 
osakkeenomistajia osallistumaan 
aktiivisemmin yritysten kestävien 
palautusten ja pitkän aikavälin 
tuloksellisuuden aikaansaamiseen; 
kehottaa komissiota arvioimaan kyseisen 
mekanismin tehokkuutta ja 
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mahdollisuutta perustaa se EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 173
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. suosittelee, että johtokunnalle 
asetetaan velvoite keskustella vuotuisesta 
edistymiskertomuksesta, johon liitetään 
työntekijöiden edustajien lausunto, ja 
hyväksyä se, ja että se sisällytetään 
yrityksen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskevaan selvitykseen EU:n muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta 
annetun direktiivin vaatimusten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 
valtuutettava kansallinen sääntelyelin 
nostamaan kanne toimitusjohtajia 
vastaan, jos täytäntöönpanon laiminlyönti 
on aiheuttanut vakavaa haittaa 
kolmansille osapuolille tai laitonta haittaa 
ympäristölle;

Or. en
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Tarkistus 175
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. katsoo, että valtiontuki, julkiset 
tukijärjestelmät (mukaan lukien 
vientitakuulaitosten tuki, valtion tukemat 
lainat) ja julkiset hankinnat olisi 
myönnettävä yrityksille, jotka ovat tehneet 
vahvoja, mitattavissa olevia, erityisiä, 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
sitoumuksia sosiaalisen ja ympäristön 
kestävyyden osalta; muistuttaa, että 
yrityksille olisi myönnettävä julkista tukea 
joko normaaleissa tai kriittisissä 
tilanteissa ottaen asianmukaisesti 
huomioon EU:n laajempien sosiaalisten 
ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan pakolliset sosiaaliset ja 
ympäristöä koskevat kestävyyskriteerit 
tarjotessaan julkista tukea yrityksille 
muun muassa elpymis- ja 
palautumistukivälineen kautta; katsoo, 
että näihin kriteereihin voi sisältyä 
konkreettisia sitoumuksia toteuttaa kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet työpaikkojen 
suojelemiseksi, pyrkiä voittojen 
oikeudenmukaiseen jakamiseen yhtiön 
sisällä, vähentää niiden ympäristö- ja 
hiilijalanjälkiä ja mukauttaa niiden 
toiminta Pariisin sopimusta vastaavaksi;

Or. en

Tarkistus 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. katsoo, että heikkojen 
kestävyystulosten, kuten kestävän 
kehityksen strategian asianmukaisen 
määrittelyn ja täytäntöönpanon 
laiminlyönnin, ympäristövahinkojen, 
sidosryhmien, kuten työntekijöiden, 
paikallisyhteisöjen, kuluttajien ja koko 
yhteiskunnan, oikeutettuihin etuihin 
kohdistuvien vakavien haitallisten 
vaikutusten sekä laittomien tai haitallisten 
liiketoimintakäytäntöjen, kuten 
veronkierron, rahanpesun tai lahjonnan, 
olisi oltava peruste kieltää yrityksiä 
saamasta valtiontukea, hyötymästä 
julkisista tukijärjestelmistä (muun muassa 
vientitakuulaitosten tuki) ja 
osallistumasta julkisiin hankintoihin;

Or. en

Tarkistus 177
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. kehottaa ottamaan käyttöön 
erityisiä mekanismeja, joilla työntekijät ja 
sidosryhmät voivat nostaa kanteita 
johtokuntaa vastaan, jos päätökset ovat 
ristiriidassa yhteiskunnan, ympäristön, 
työntekijöiden, sidosryhmien ja yritysten 
pitkän aikavälin etujen kanssa;

Or. en

Tarkistus 178
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Päätöslauselmaesitys
15 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 g. toteaa, että joillakin johtajien 
palkitsemisjärjestelmillä luodaan 
kannustimia ja keskitytään lyhyen 
aikavälin strategioihin osakkeiden arvon 
maksimoimiseksi; kehottaa komissiota 
sääntelemään toimitusjohtajien 
palkitsemisjärjestelmiä, jotta estetään 
näitä järjestelmiä yhdenmukaistamasta 
johtajien etuja pääasiassa 
osakkeenomistajien etujen kanssa; 
katsoo, että tässä asetuksessa olisi 
käsiteltävä johtajien palkkojen muuttuvan 
osan määrittämistä ja johtajien palkkojen 
määrittämistä osakkeiden kautta;

Or. en

Tarkistus 179
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 h kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 h. korostaa, että jotta voidaan poistaa 
pääomamarkkinoilta aiheutuvat 
kohtuuttomat lyhytaikaiset paineet, jotka 
myös vaikuttavat siihen, että julkiset 
yritykset eivät ota huomioon ympäristön, 
yhteiskunnan ja talouden kestävyyttä, 
merkittävä osa keskeisistä 
suorituskykyindikaattoreista ja johtajien 
palkkojen muuttuvista osista olisi 
yhdistettävä yrityksen 
kestävyysstrategiassa asetettujen 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 180
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 i kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 i. korostaa, että yritysten sisäiset 
palkkaerot ovat kasvaneet suhteettomasti, 
eikä tätä voida legitiimisti perustella 
pätevyyseroilla eikä tehtävien 
rasittavuuteen, riskeihin tai sosiaaliseen 
arvoon liittyvillä eroilla; korostaa, että 
nämä suurelta osin perusteettomat 
eriarvoisuudet heikentävät resurssien 
oikeudenmukaista jakautumista 
yhteiskunnassa ja aiheuttavat vakavaa 
yhteiskunnallista 
epäoikeudenmukaisuutta; kehottaa 
komissiota tutkimaan mahdollisuutta 
ottaa käyttöön johtajien ja työntekijöiden 
palkkojen enimmäissuhde ja palkkojen 
enimmäissuhde yrityksen sisällä;

Or. en

Tarkistus 181
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 j kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 j. huomauttaa, että 
osakkeenomistajille maksettavat liian 
suuret korvaukset heikentävät yritysten 
tuotanto-, innovointi- ja palautumiskykyä 
ja että ne ovat alentaneet palkkoja sekä 
yrityksissä että toimittajien ja 
alihankkijoiden kohdalla; korostaa, että 
osakkeenomistajille maksettavat liian 
suuret korvaukset heikentävät yritysten 
kykyä investoida ympäristöjalan- ja 
hiilijalanjälkien pienentämiseen; kehottaa 
komissiota analysoimaan ja ehdottamaan 
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ratkaisuja osakkeenomistajille 
maksettaviin liian suuriin korvauksiin ja 
kehottaa erityisesti muodostamaan 
riittävät varat riittävien jakamattomien 
varojen avulla, jotta voidaan vastata 
ilmastosiirtymään liittyviin ja 
työntekijöiden tai toimitusketjun tuleviin 
investointitarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 182
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
15 k kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 k. toteaa, että jotkut yritykset 
suorittavat osakkeiden takaisinostoa ja 
jakavat osinkoja tavalla, joka ei ole 
yhteensopiva kestävän liiketoiminnan 
harjoittamisen eikä vaurauden 
oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 
jakautumisen kanssa; korostaa erityisesti, 
että jotkut yritykset, jotka kärsivät 
tappioista tai toteuttavat 
irtisanomissuunnitelmia, valitsevat 
pikemmin osakkeenomistajien tulot 
osakkeiden takaisinoston ja osinkojen 
jakamisen kautta kuin 
uudelleeninvestoinnin, työpaikkojen 
suojelun ja yrityksen pitkän aikavälin 
edut; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tutkimaan mahdollisuutta säännellä 
osakkeiden takaisinostoa ja osinkojen 
jakamista yrityksille, jotka kärsivät 
tappioista tai toteuttavat 
irtisanomissuunnitelmia;

Or. en

Tarkistus 183
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Päätöslauselmaesitys
15 l kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 l. kehottaa komissiota muuttamaan 
osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa 
direktiiviä II ja ottamaan käyttöön sitovia 
sääntöjä, joilla jäsenvaltioita vaaditaan 
kannustamaan pitkäaikaiseen 
osakkeenomistukseen asettamalla 
äänioikeudet suhteessa siihen, milloin ne 
ovat yrityksen pääomassa, ja tarjoamalla 
osakkeiden (esimerkiksi osinkojen) 
palkkiot osakkeiden hallussapitoajan 
perusteella; kehottaa lisäksi alentamaan 
pääomatuottoa tai vapauttamaan ne 
verosta pitkäaikaisten omistusosuuksien 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 184
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Päätöslauselmaesitys
15 m kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 m. kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta asettaa vähimmäisaika 
osakkeiden säilyttämiselle;

Or. en


