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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yritysten kestävästä hallinnoinnista
(2020/2137(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon vuonna 2011 annetut yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n 
ohjaavat periaatteet1,

– ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet2,

– ottaa huomioon Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet 
monikansallisille yrityksille3,

– ottaa huomioon OECD:n due diligence -ohjeet vastuulliselle liiketoiminnalle4,

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kolmikantaisen periaatejulistuksen, 
joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa5,

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2015 hyväksytyn Pariisin sopimuksen6,

– ottaa huomioon kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman 
(COM(2018)0097), 

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

– ottaa huomioon mukautetun komission työohjelman 2020 (COM(2020)0440),

– ottaa huomioon tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä 
ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
kumoamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2013/34/EU7 (tilinpäätösdirektiivi), 

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tietyiltä suurilta 
yrityksiltä ja konserneilta edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja 
monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta 22. lokakuuta 2014 annetun 

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/95/EU8 (muiden kuin taloudellisten 
tietojen julkistamisesta annettu direktiivi),

– ottaa huomioon julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) 
suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta 8. kesäkuuta 2016 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/9439 
(liikesalaisuusdirektiivi),

– ottaa huomioon direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien 
pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta 17. toukokuuta 2017 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/82810 (osakkeenomistajien 
oikeuksia koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
23. lokakuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2019/193711 (väärinkäytösten paljastajien suojelua koskeva direktiivi),

– ottaa huomioon kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 
27. marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/208812 (tietojen antamista koskeva asetus),

– ottaa huomioon kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 
2019/2088 muuttamisesta 18. kesäkuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2020/85213 (luokitusjärjestelmäasetus),

– ottaa huomioon muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat komission 
suuntaviivat14 (muiden kuin taloudellisten tietojen raportointimenetelmä) ja muiden 
kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat komission suuntaviivat: ilmastoon 
liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa15,

– ottaa huomioon pääomamarkkinaunionia käsittelevän korkean tason foorumin Euroopan 
pääomamarkkinoiden uutta visiota koskevan loppuraportin ”A new vision for Europe’s 
capital markets”16,

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2020),

8 EUVL L 330, 15.11.2014, s. 1.
9 EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1.
10 EUVL L 132, 20.5.2017, s. 1.
11 EUVL L 305, 26.11.2019, s. 17.
12 EUVL L 317, 9.12. 2019, s. 1.
13 EUVL L 198, 22.6.2020, s. 13.
14 EUVL C 215, 5.7.2017, s. 1.
15 EUVL C 209, 20.6.2019, s. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_fi
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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A. toteaa, että yritysmaailmassa kestävyyteen perustuva lähestymistapa merkitsee sitä, että 
yrityksen eri sidosryhmien edut, myös yleiset yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat, otetaan asianmukaisesti huomioon;

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

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;

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

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

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;

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;

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;

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevat velvoitteet 

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;

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; 
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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;

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;

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

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;

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;

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;

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 

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/presscorner/detail/en/speech_20_139)
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2013/34/EU muuttamista siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden 
tuloverotietojen ilmoittamisesta (COM(2016)0198)19,

Johtajien huolenpitovelvollisuus ja lisätoimenpiteet yritysten hallinnoinnin muuttamiseksi 
kestävämmäksi

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;

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;

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;

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;

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;

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

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.
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PERUSTELUT

Kestävyyteen perustuva lähestymistapa merkitsee yritysmaailmassa sitä, että yrityksen eri 
sidosryhmien edut, myös yleiset yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat, 
otetaan asianmukaisesti huomioon. Yritysten kestävää hallinnointia edistetään tällä hetkellä 
useilla kansainvälisillä aloitteilla, erityisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevilla 
vuoden 2011 YK:n ohjaavilla periaatteilla, OECD:n toimintaohjeilla monikansallisille 
yrityksille ja monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevalla ILO:n 
kolmikantaisella periaatejulistuksella. Vaikka nämä välineet ovat arvokkaita ja niiden avulla 
kannustetaan vastuullista liiketoimintaa maailmanlaajuisesti, ne eivät ole sitovia säädöksiä. 

Euroopan unioni on ryhtynyt useisiin toimiin, joilla on pyritty edistämään rahoitustoiminnan 
ja taloudellisen toiminnan avoimuutta ja pitkäjänteisyyttä, mukaan lukien osakkeenomistajien 
oikeuksia koskevan direktiivin tarkistaminen, kestävän kasvun rahoitusta koskeva 
toimintasuunnitelma, tietojen antamista koskeva asetus ja luokitusjärjestelmäasetus. Muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevan direktiivin hyväksyminen vuonna 2014 oli 
myös merkittävä avoimuutta edistävä askel, jonka avulla voidaan mitata, seurata ja hallita 
yritysten suorituskykyä ja pitkän aikavälin vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. 
Direktiivin täytäntöönpanossa havaitut puutteet osoittavat kuitenkin tarpeen tehostaa muiden 
kuin taloudellisten tietojen julkistamista unionissa. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että 
avoimuus on keskeisen tärkeää vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi. Hän pitää näin ollen 
myönteisenä komission sitoumusta nykyisen direktiivin tarkistamiseen.

Yritysten kestävää hallinnointia koskevan johdonmukaisen eurooppalaisen lähestymistavan 
varmistamiseksi yritykset olisi velvoitettava toteuttamaan konkreettisia toimia eikä ainoastaan 
julkistamaan tietoja. Esittelijä katsoo, että on luotava uusi kehys, jossa määritellään 
kestävyyttä koskevat yritysten johtokuntien velvollisuudet.

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevat velvoitteet

Euroopan parlamentti kehotti 29. toukokuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa 
harkitsemaan muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetun direktiivin 
soveltamisalan laajentamista. Esittelijä haluaa palauttaa tämän kehotuksen mieliin ja katsoo, 
että olisi määriteltävä, mitkä yritykset ovat velvollisia julkistamaan muita kuin taloudellisia 
tietoja. Hän katsoo, että nykyinen soveltamisala on liian kapea eikä vastaa 
tilinpäätösdirektiivissä säädettyjä määritelmiä.

Olennaisuuden määritelmää olisi myös tarkistettava, ja se olisi yhdenmukaistettava niiden 
asioiden kanssa, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin arvonmuodostukseen, ja sen olisi katettava 
yritysten taloudellista tulosta laajemmat kysymykset.

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta annetun direktiivin mahdollistama 
merkittävä joustavuus johtaa siihen, että yritysten julkistamat tiedot ovat usein riittämättömiä, 
epäluotettavia eikä niitä voi vertailla. Komission laatimat ei-sitovat suuntaviivat eivät ole 
ratkaisseet tätä ongelmaa. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että on tarpeen ottaa käyttöön 
standardoitu kehys, jota soveltaen julkistetut tiedot ovat selkeitä, tasapainoisia, helposti 
ymmärrettäviä, vertailukelpoisia samalla alalla toimivien yritysten kesken, todennettavissa 
olevia ja objektiivisia.
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Sidosryhmillä on usein myös vaikeuksia julkistettujen tietojen julkaisupaikan suhteen, sillä 
nykyinen kehys on hyvin joustava myös sen suhteen. Julkaisupaikan yhdenmukaistaminen 
vaikuttaa siten tarpeelliselta. Tietojen olisi oltava aina helposti saatavilla esimerkiksi 
yrityksen verkkosivustolla tai unionin laajuisella maksuttomalla digitaalisella alustalla, joka 
on julkisesti saatavilla. 

Arvioinnissa olisi keskityttävä erityisesti sisällön varmistamista koskevaan vaatimukseen, 
joka ei tällä hetkellä kuulu muihin kuin taloudellisiin tietoihin sovellettaviin sääntöihin. 
Esittelijä katsoo, että olisi säädettävä selvityksien pakollisesta tarkistuksesta, jonka suorittaa 
puolueeton ja riippumaton varmennuspalvelun tarjoaja. 

On erittäin tärkeää pyytää neuvostoa kiireellisesti jatkamaan parlamentin kanssa käytäviä 
neuvotteluja komission ehdotuksesta direktiiviksi, jolla muutetaan direktiiviä 2013/34/EU 
siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta.

Johtajien huolenpitovelvollisuus ja lisätoimenpiteet yritysten hallinnoinnin muuttamiseksi 
kestävämmäksi

Yritykset eivät ole abstrakteja yksiköitä, joita nykyiset ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 
haasteet eivät koske. 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. Näin ollen johtajan 
yritykseen kohdistuvaan huolenpitovelvollisuuteen olisi kuuluttava osakkeiden lyhyen 
aikavälin voiton maksimoinnin lisäksi myös kestävyysnäkökohdat. Johtajat ovat 
merkittävässä asemassa yrityksen strategian määrittelyssä ja sen toiminnan valvonnassa, 
minkä vuoksi heillä olisi oltava velvollisuus sisällyttää yrityksen kokonaisstrategiaan pitkän 
aikavälin edut ja kestävyyteen liittyvät riskit, vaikutukset, mahdollisuudet ja riippuvuudet.

Esittelijä katsoo, että tarvitaan uusi kehys, jolla varmistetaan, että yritysten hallinto-, johto- tai 
valvontaelinten jäsenet ovat kollektiivisesti vastuussa yrityksen kestävyyttä koskevan 
strategian määrittelystä, julkaisemisesta ja seurannasta. Tämä edellyttää myös, että otetaan 
huomioon niiden sidosryhmien etu, joihin yrityksen toiminta voi vaikuttaa haitallisesti. 
Esittelijä katsoo, että kestävyyttä koskevassa strategiassa olisi oltava mitattavissa olevia, 
yksityiskohtaisia, aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia tavoitteita, jotka ovat 
yhdenmukaisia unionin kansainvälisten sitoumusten kanssa. Strategian olisi myös sisällettävä 
toimintapolitiikkoja, jotka koskevat työntekijöiden oikeuksien tiiviimpää integrointia 
liiketoimintaan, ja siinä olisi määriteltävä oikeudenmukaista palkkaa koskeva politiikka ja 
käsiteltävä alakohtaisia ja/tai maantieteellisiä kysymyksiä.

Kestävyyttä koskevan strategian määrittely- ja seurantaprosessiin olisi otettava mukaan kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät, kuten osakkeenomistajat, työntekijöiden edustajat sekä sellaiset 
ulkopuoliset sidosryhmät, joihin yritysten toiminta vaikuttaa. Yrityksen koosta riippuen olisi 
harkittava, säädetäänkö velvoitteesta perustaa tätä varten neuvoa-antavia komiteoita.


