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Pakeitimas 4
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos 
ir kyšininkavimo klausimų. Tokiame 
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos aprašymas;

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos 
ir kyšininkavimo klausimų. Tokiame 
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos aprašymas. Į jį taip pat turėtų būti 
įtrauktos įmonių tiekimo grandinės ir jų 
subrangovai, jeigu šiose grandinėse yra 
labai svarbių veikėjų;

Or. pl

Pakeitimas 5
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) pateikdamos tą informaciją bendrovės 
gali remtis nacionalinėmis sistemomis, 
europinėmis sistemomis, kaip antai 
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
(EMAS), ir tarptautinėmis sistemomis, 
kaip antai Jungtinių Tautų pasauliniu 
susitarimu, Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 

(7) pateikdamos tą informaciją bendrovės
vadovaujasi Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama Jungtinių Tautų (JT) 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, 
EBPO rekomendacijomis daugiašalėms 
įmonėms, taip pat jos gali remtis 
nacionalinėmis sistemomis, europinėmis 
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įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis, Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) 26000 standartu, 
Tarptautinės darbo organizacijos trišale 
deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių ir 
socialinės politikos principų ir Visuotine 
ataskaitų teikimo iniciatyva;

sistemomis, kaip antai Aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistema (EMAS), ir
kitomis tarptautinėmis sistemomis, kaip 
antai JT pasauliniu susitarimu, 
Tarptautinės standartizacijos organizacijos
(ISO) 26000 standartu, Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) trišale deklaracija dėl 
tarptautinio verslo įmonių ir socialinės 
politikos principų ir Visuotine ataskaitų 
teikimo iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 6
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) metinėse ataskaitose turėtų būti 
pateikiami su konkrečiu verslo sektoriumi 
susiję nefinansiniai pagrindiniai veiklos 
rodikliai, būtini norint suprasti bendrovės 
poveikį žmogaus teisėms, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 7
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) valstybės narės turėtų nustatyti 
tinkamas ir veiksmingas priemones, 
kurios padėtų užtikrinti, kad bendrovės 
visapusiškai, tiksliai ir patikimai atskleistų 
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nefinansinę informaciją pagal šios 
direktyvos nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 8
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2011 m. kovo 24–25 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba paragino mažinti 
bendrą reguliavimo naštą, ypač mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tiek 
Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu ir 
pasiūlė priemones našumui padidinti, o 
Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija „Europa 2020“ siekiama 
pagerinti verslo aplinką MVĮ ir skatinti jų 
internacionalizavimą. Todėl pagal principą
„visų pirma galvokime apie mažuosius“ 
Direktyvos 78/660/EEB ir Direktyvos 
83/349/EEB reikalavimai atskleisti 
informaciją turėtų būti taikomi tik tam 
tikroms didelėms įmonėms ir grupėms;

(10) 2011 m. kovo 24–25 d. posėdžiavusi 
Europos Vadovų Taryba paragino mažinti 
bendrą reguliavimo naštą, ypač mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tiek 
Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu, 
palankiai įvertino Komisijos ketinimą 
siūlyti būdus, kaip labai mažoms įmonėms 
netaikyti tam tikrų reglamentų, ir pasiūlė 
priemones našumui padidinti, o Europos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija „Europa 2020“ siekiama 
pagerinti verslo aplinką MVĮ ir skatinti jų 
internacionalizavimą. Todėl pagal principą
„visų pirma galvokime apie mažuosius“ 
Direktyvos 78/660/EEB ir Direktyvos 
83/349/EEB reikalavimai atskleisti 
informaciją turėtų būti taikomi tik tam 
tikroms didelėms įmonėms ir grupėms;

Or. en

Pakeitimas 9
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
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apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
bendrą turtą ir apyvartą. MVĮ turėtų būti 
atleistos nuo papildomų reikalavimų, ir 
prievolė paskelbti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje turėtų būti taikoma tik 
toms bendrovėms, kurių vidutinis 
darbuotojų skaičių viršija 500 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija 
40 milijonų eurų;

apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
bendrą turtą ir apyvartą. Labai mažos 
įmonės ir MVĮ turėtų būti atleistos nuo 
papildomų reikalavimų, ir prievolė 
paskelbti nefinansinį pareiškimą metinėje 
ataskaitoje turėtų būti taikoma tik toms 
bendrovėms, kurių vidutinis darbuotojų
skaičius viršija 500 ir kurių bendra balanso 
suma viršija 20 milijonų eurų arba 
grynosios pajamos viršija 40 milijonų eurų;

Or. en

Pakeitimas 10
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
bendrą turtą ir apyvartą. MVĮ turėtų būti 
atleistos nuo papildomų reikalavimų, ir 
prievolė paskelbti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje turėtų būti taikoma tik 
toms bendrovėms, kurių vidutinis
darbuotojų skaičių viršija 500 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija
40 milijonų eurų;

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
bendrą turtą ir apyvartą. MVĮ turėtų būti 
atleistos nuo papildomų reikalavimų, ir 
prievolė paskelbti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje turėtų būti taikoma tik 
toms bendrovėms, kurių vidutinis 
darbuotojų skaičius viršija 250 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija
35 milijonų eurų;

Or. en

Pakeitimas 11
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) priimant kriterijus, kuriais 
nustatoma, kuriems organams turėtų būti 
taikoma prievolė atskleisti nefinansinę 
informaciją, reikėtų atsižvelgti į 
ekonominės plėtros skirtumus atskirose 
valstybėse narėse ir atitinkamai į tai, kad 
norint gauti tokių pačių ekonominės 
veiklos rezultatų skirtingose šalyse reikės 
skirtingo vidutinio darbuotojų skaičiaus. 
Taigi atrenkant kriterijus, kuriais
nustatoma, kuriems organams turėtų būti 
taikomi šie nauji ataskaitų teikimo 
reikalavimai, daugiau dėmesio reikėtų 
skirti balanso sumai arba grynosioms 
pajamoms;

Or. pl

Pakeitimas 12
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendrovių administracinio, valdymo ir 
priežiūros organų narių kompetencijų ir 
požiūrių įvairovė padeda geriau suprasti 
verslo organizavimą ir reikalus. Ji padeda 
tų organų nariams konstruktyviai 
kvestionuoti vadovybės sprendimus ir 
labiau atsiverti novatoriškoms idėjoms, nes 
slopina grupinio mąstymo (narių požiūrių
vienodumo) reiškinį. Taip ji padeda 
veiksmingai prižiūrėti valdymą ir 
sėkmingai valdyti bendrovę. Todėl būtų 
svarbu didinti skaidrumą bendrovių 
taikomos įvairovės politikos klausimais. 
Tai suteiktų rinkai informacijos apie 
įmonių valdymo praktiką ir taip 
netiesiogiai skatintų bendroves didinti 
įvairovę valdybose;

(15) bendrovių administracinio, valdymo ir 
priežiūros organų narių kompetencijų ir 
požiūrių įvairovė padeda geriau suprasti 
verslo organizavimą ir reikalus. Ji padeda 
tų organų nariams konstruktyviai 
kvestionuoti vadovybės sprendimus ir 
labiau atsiverti novatoriškoms idėjoms, nes 
slopina grupinio mąstymo (narių požiūrių 
vienodumo) reiškinį. Tačiau šie klausimai 
turėtų būti palikti spręsti bendrovių 
administracinių, valdymo ir priežiūros 
organų nuožiūra;
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Or. nl

Pakeitimas 13
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, išsilavinimo ir 
profesinės patirties įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik 
didelėms biržinėms bendrovėms. Todėl ši 
prievolė neturėtų būti taikoma mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms, kurios gali būti 
atleistos nuo tam tikrų ataskaitų teikimo 
reikalavimų pagal Direktyvos 78/660/EEB 
27 straipsnį. Atskleidžiama informacija 
apie įvairovės politiką turėtų būti 
bendrovės valdymo pareiškimo, numatyto 
Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnyje, 
dalimi. Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos 
ją sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, 
kodėl taip yra;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, išsilavinimo ir 
profesinės patirties įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik didelėms 

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, negalios,
išsilavinimo ir profesinės patirties 
įvairovės politiką administraciniuose, 
valdymo ir priežiūros organuose turėtų būti 
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biržinėms bendrovėms. Todėl ši prievolė 
neturėtų būti taikoma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios gali būti 
atleistos nuo tam tikrų ataskaitų teikimo 
reikalavimų pagal Direktyvos 78/660/EEB 
27 straipsnį. Atskleidžiama informacija 
apie įvairovės politiką turėtų būti 
bendrovės valdymo pareiškimo, numatyto 
Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnyje, 
dalimi. Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

taikoma tik didelėms biržinėms 
bendrovėms. Todėl ši prievolė neturėtų 
būti taikoma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kurios gali būti atleistos nuo tam 
tikrų ataskaitų teikimo reikalavimų pagal 
Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnį.
Atskleidžiama informacija apie įvairovės 
politiką turėtų būti bendrovės valdymo 
pareiškimo, numatyto Direktyvos 
78/660/EEB 46a straipsnyje, dalimi.
Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

Or. en

Pakeitimas 15
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, išsilavinimo ir 
profesinės patirties įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik didelėms 
biržinėms bendrovėms. Todėl ši prievolė 
neturėtų būti taikoma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios gali būti 
atleistos nuo tam tikrų ataskaitų teikimo 
reikalavimų pagal Direktyvos 78/660/EEB 
27 straipsnį. Atskleidžiama informacija 
apie įvairovės politiką turėtų būti 
bendrovės valdymo pareiškimo, numatyto 
Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnyje, 
dalimi. Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, negalios,
išsilavinimo ir profesinės patirties 
įvairovės politiką administraciniuose, 
valdymo ir priežiūros organuose turėtų būti 
taikoma tik didelėms biržinėms 
bendrovėms. Todėl ši prievolė neturėtų 
būti taikoma mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kurios gali būti atleistos nuo tam 
tikrų ataskaitų teikimo reikalavimų pagal
Direktyvos 78/660/EEB 27 straipsnį.
Atskleidžiama informacija apie įvairovės 
politiką turėtų būti bendrovės valdymo 
pareiškimo, numatyto Direktyvos 
78/660/EEB 46a straipsnyje, dalimi.
Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

Or. es
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Pakeitimas 16
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto iii įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

riziką, susijusią su tais aspektais, ir tai, 
kaip bendrovė tą riziką valdo.

riziką, susijusią su bendrovės veikla, dėl 
kurios gali būti daromas arba jau 
daromas didelis neigiamas socialinis 
poveikis, poveikis aplinkai ir žmogaus 
teisėms, ir tai, kaip bendrovė tą riziką 
valdo.

Or. en

Pakeitimas 17
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė 
pateikia paaiškinimą, kodėl taip yra.

Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė, 
remdamasi rizikos vertinimu, pateikia
pagrįstą paaiškinimą, kodėl taip yra.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad investuotojai ir vartotojai būtų informuojami apie bendrovių atliekamą rizikos, 
susijusios su nustatytų nefinansinių pranešimų klausimų politikos nevykdymu, vertinimą. 
Pagrįstas paaiškinimas padės investuotojams ir vartotojams suprasti, kaip bendrovės 
rengdamos savo strategijas suvokia ir vertina riziką.
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Pakeitimas 18
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdama tokią informaciją bendrovė gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, nurodo 
kokiomis sistemomis ji rėmėsi;

Teikdama tokią informaciją bendrovė gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis, pvz., Aplinkosaugos vadybos
ir audito sistema (EMAS), ir 
tarptautinėmis sistemomis, kaip antai JT 
pasauliniu susitarimu, Verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, EBPO rekomendacijomis 
daugiašalėms įmonėms, Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos 
(ISO) 26000 standartu, TDO trišale 
deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių 
ir socialinės politikos principų ir 
Visuotine ataskaitų teikimo iniciatyva.

Or. pl

Pakeitimas 19
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdama tokią informaciją bendrovė gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, nurodo kokiomis 
sistemomis ji rėmėsi;

Teikdama tokią informaciją bendrovė taiko 
Verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus, kuriais įgyvendinama JT 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, ir 
EBPO rekomendacijas daugiašalėms 
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įmonėms. Be to, bendrovė taip pat gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, nurodo kokiomis 
sistemomis ji rėmėsi. Ši nuostata taikoma 
nedarant poveikio šios direktyvos 
reikalavimams arba kitiems Europos 
Sąjungos teisės aktams ar gairėms, 
kuriuose pateikiamos konkretesnės 
bendrovių nefinansinės informacijos 
atskleidimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 20
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdama tokią nefinansinę informaciją 
bendrovė nurodo, kuria teisine sistema ji 
rėmėsi.

Or. pl

Pakeitimas 21
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 

tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei bei jos 
poveikiui žmogaus teisėms, socialiniam 
poveikiui ir poveikiui aplinkai suprasti, 
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susiję su konkrečia veikla; analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

Or. en

Pakeitimas 22
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija, siekdama padėti 
bendrovėms teikti ataskaitas, parengia 
metodikos ir tarptautinių standartų bei 
nefinansinių veiklos rodiklių taikymo 
gaires.

Or. en

Pakeitimas 23
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šios 
direktyvos priėmimo dienos Komisija 
paskelbia gaires ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šių 
gairių rengimo.

Or. en
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Pakeitimas 24
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įsteigia Nefinansinių duomenų 
atskleidimo patariamąją valdybą, skirtą 
paramai teikti įgyvendinant reikalavimus 
dėl nefinansinių ataskaitų teikimo ir 
įtraukti suinteresuotuosius subjektus į 
metodikos ir tarptautinių standartų bei 
nefinansinių veiklos rodiklių taikymo 
gairių rengimą suderintu ir atviru būdu.

Or. en

Pakeitimas 25
Daniël van der Stoep

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 46 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis papildoma g punktu:
„g) bendrovės administraciniam, valdymo 
ir priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, geografinė įvairovė, 
išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė 
tokios politikos neturi, pareiškime aiškiai 
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ir argumentuotai paaiškinama, kodėl taip 
yra.“
b) Straipsnis papildomas 4 dalimi:
„4. 1 dalies g punktas netaikomas 
bendrovėms, apibrėžtoms 27 straipsnyje.“

Or. nl

Pakeitimas 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 a straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, geografinė įvairovė, 
išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, geografinė įvairovė,
negalia, išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

Or. en

Pakeitimas 27
María Muñiz De Urquiza

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB ir Direktyva 83/349/EEB
46 a straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, geografinė įvairovė, 

g) bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, geografinė įvairovė,
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išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

negalia, išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

Or. es

Pakeitimas 28
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 78/660/EEB
53 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdymo užtikrinimas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti veiksmingi ir tinkami 
mechanizmai siekiant garantuoti, kad 
bendrovės tinkamai atskleistų nefinansinę 
informaciją pagal šios direktyvos 
nuostatas.
Valstybės narės, siekdamos, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų, 
užtikrina, kad būtų nustatytos 
veiksmingos nacionalinės procedūros,
pagal kurias būtų garantuojamas šioje 
direktyvoje nustatytų prievolių vykdymas, 
ir kad šiomis procedūromis galėtų 
pasinaudoti visi pagal nacionalinę teisę 
teisėtai suinteresuoti fiziniai ir juridiniai 
asmenys.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti ekologinio manipuliavimo ir klaidinančios informacijos, valstybėse narėse 
turi būti įgyvendinti tam tikri mechanizmai, kad ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinta ir būtų 
užtikrinamas jos vykdymas. Tam, kad būtų atsižvelgiama į labai skirtingą padėtį įvairiose 
šalyse, valstybėms narėms turėtų būti suteikiama lankstumo šių mechanizmų veikimo 
klausimais.
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Pakeitimas 29
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 
skaičius per finansinius metus viršija
500 darbuotojų ir kurių balanso sudarymo 
dieną bendra balanso suma viršija
20 milijonų EUR arba grynosios pajamos 
viršija 40 milijonų EUR, apžvalgoje taip 
pat yra nefinansinis pareiškimas su 
informacija bent apie aplinkos, socialinius 
ir personalo reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 
skaičius per finansinius metus viršija
250 darbuotojų ir kurių balanso sudarymo 
dieną bendra balanso suma viršija
17,5 milijonų EUR arba grynosios pajamos 
viršija 35 milijonus EUR, apžvalgoje taip 
pat yra nefinansinis pareiškimas su 
informacija bent apie aplinkos, socialinius 
ir personalo reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, atsižvelgiant į visą bendrovės 
tiekimo grandinę, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 30
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos iii įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

riziką, susijusią su tais aspektais, ir tai, 
kaip bendrovė tą riziką valdo.

riziką, susijusią su tais bendrovės veiklos
aspektais, dėl kurių gali būti daromas 
arba jau daromas didelis neigiamas 
socialinis poveikis, poveikis aplinkai ir 
žmogaus teisėms, ir tai, kaip bendrovė tą 
riziką valdo.
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Or. en

Pakeitimas 31
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, bendrovė pateikia paaiškinimą, 
kodėl taip yra.

Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, bendrovė, remdamasi rizikos 
vertinimu, pateikia pagrįstą paaiškinimą, 
kodėl taip yra.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad investuotojai ir vartotojai būtų informuojami apie bendrovių atliekamą rizikos, 
susijusios su nustatytų nefinansinių pranešimų klausimų politikos nevykdymu, vertinimą. 
Pagrįstas paaiškinimas padės investuotojams ir vartotojams suprasti, kaip bendrovės 
rengdamos savo strategijas suvokia ir vertina riziką.

Pakeitimas 32
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant tokią informaciją konsoliduota 
metinė ataskaita gali būti pagrįsta 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, joje nurodoma, 
kokiomis sistemomis remtasi.

Teikiant tokią informaciją konsoliduota 
metinė ataskaita gali būti pagrįsta 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis, pvz., Aplinkosaugos vadybos
ir audito sistema (EMAS), ir 
tarptautinėmis sistemomis, kaip antai JT 
pasauliniu susitarimu, Verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais, kuriais 
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įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, EBPO rekomendacijomis 
daugiašalėms įmonėms, Tarptautinės 
standartizacijos organizacijos 
(ISO) 26000 standartu, TDO trišale 
deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių 
ir socialinės politikos principų ir 
Visuotine ataskaitų teikimo iniciatyva.

Or. pl

Pakeitimas 33
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant tokią informaciją konsoliduota 
metinė ataskaita gali būti pagrįsta
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, joje nurodoma,
kokiomis sistemomis remtasi.

Teikdama tokią informaciją bendrovė 
taiko Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, ir EBPO rekomendacijas 
daugiašalėms įmonėms. Be to, bendrovė 
taip pat gali remtis nacionalinėmis, ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei taip yra,
nurodo kokiomis sistemomis ji rėmėsi. Ši 
nuostata taikoma nedarant poveikio šios 
direktyvos reikalavimams arba kitiems 
Europos Sąjungos teisės aktams ar 
gairėms, kuriuose pateikiamos 
konkretesnės bendrovių nefinansinės 
informacijos atskleidimo taisyklės. 

Or. en

Pakeitimas 34
Andrzej Grzyb
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikdama tokią nefinansinę informaciją 
bendrovė nurodo, kuria teisine sistema ji 
rėmėsi.

Or. pl

Pakeitimas 35
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 83/394/EEB
36 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdymo užtikrinimas
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti veiksmingi ir tinkami 
mechanizmai siekiant garantuoti, kad 
bendrovės tinkamai atskleistų nefinansinę 
informaciją pagal šios direktyvos 
nuostatas.
Valstybės narės, siekdamos, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų, 
užtikrina, kad būtų nustatytos 
veiksmingos nacionalinės procedūros, 
pagal kurias būtų garantuojamas šioje 
direktyvoje nustatytų prievolių vykdymas, 
ir kad šiomis procedūromis galėtų 
pasinaudoti visi pagal nacionalinę teisę 
teisėtai suinteresuoti fiziniai ir juridiniai 
asmenys.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti ekologinio manipuliavimo ir klaidinančios informacijos, valstybėse narėse 
turi būti įgyvendinti tam tikri mechanizmai, kad ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinta ir būtų 
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užtikrinamas jos vykdymas. Tam, kad būtų atsižvelgiama į labai skirtingą padėtį įvairiose 
šalyse, valstybėms narėms turėtų būti suteikiama lankstumo šių mechanizmų veikimo 
klausimais.

Pakeitimas 36
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Stebėsena ir vykdymo užtikrinimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos tinkamos ir veiksmingos 
priemonės, kurias taikant būtų 
veiksmingai atliekama bendrovių 
nefinansinės informacijos atskleidimo 
pagal šios direktyvos nuostatas stebėsena 
ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas.
2. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
asmenys, įskaitant juridinius asmenis, 
kurie pagal jų nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad būtų garantuotas šios 
direktyvos nuostatų laikymasis, galėtų 
dalyvauti teismo ir (arba) 
administracinėse procedūrose, nustatytose 
siekiant užtikrinti prievolių pagal šią 
direktyvą vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 37
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ne vėliau kaip [praėjus trejiems metams 
nuo šios direktyvos priėmimo] Komisija 
persvarsto 46 straipsnio nuostatas ir 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą pridėdama, jei reikia, 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl:
– faktiškai atskleidžiamos nefinansinės 
informacijos, įskaitant informaciją apie 
tiekimo grandinę, nurodant, ar ji 
veiksminga ir ar pateiktos tinkamos gairės 
ir metodai;
– visame pasaulyje padarytos pažangos 
nefinansinės atskaitomybės srityje;
– JT sistemos „Apsaugoti, gerbti, padėti“ 
ir jos pagrindinių principų, taip pat EBPO 
rekomendacijų daugiašalėms įmonėms 
įgyvendinimo;
– žemės, vandens ir medžiagų naudojimo 
bei išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio rodiklių taikymo ir
– esamų tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo 
mechanizmų veiksmingumo.

Or. en


