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Pakeitimas 17
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Komisijos siūlomas tekstas Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta ES 
Komisijos pasiūlymą.

Or. de

Pakeitimas 18
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2011 m. spalio 25 d. priimtame 
Komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Atnaujinta 
2011–2014 m. ES įmonių socialinės 
atsakomybės strategija“10 Komisija 
pakartojo, kad būtina gerinti bendrovių 
socialinės ir aplinkos informacijos 
atskleidimą, ir pateikė tos srities teisės akto 
pasiūlymą;

(2) 2011 m. spalio 25 d. priimtame 
Komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Atnaujinta 
2011–2014 m. ES įmonių socialinės 
atsakomybės strategija“10 Komisija 
pakartojo, kad būtina gerinti bendrovių 
socialinės ir aplinkos informacijos 
atskleidimą, ir pateikė tos srities teisės akto 
pasiūlymą. Tačiau Europos Parlamentas 
visiškai nepritaria tokiam požiūriui, ypač 
mažųjų ir vidutinių įmonių klausimu. 
Europos Parlamentas ryžtingai nepritaria 
MVĮ taikomoms prievolėms atskleisti su 
pastangomis socialinėje ir 
aplinkosauginėje srityje susijusią 
informaciją, nes užuot skatinę įmonių 
pastangas socialinėje ir aplinkosaugos 
srityje, jos lemia daugiau biurokratinių 
kliūčių ir didesnes išlaidas;

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 galutinis, 2011 m. 
spalio 25 d.

10 COM(2011) 681 galutinis, 2011 m. 
spalio 25 d.
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Or. de

Pakeitimas 19
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2013 m. vasario 6 d. Rezoliucijoje dėl 
įmonių socialinės atsakomybės 
(2012/2097(INI)) Europos Parlamentas 
aiškiai pareiškė, kad laikantis įmonių 
socialinės atsakomybės principų laisvoje 
visuomenėje labdaros priemonės niekada 
negali tapti privalomos, nes tai gali 
sumažinti žmonių norą užsiimti labdara;

Or. de

Pakeitimas 20
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Metinėse ataskaitose 
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos apžvalga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Metinėse ataskaitose 
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos apžvalga;

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Metinėse ataskaitose 
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės ir patronuojamųjų įmonių
politikos krypčių, rezultatų ir rizikos, 
tikslios socialinių investicijų paskirties
apžvalga;

Or. fr

Pakeitimas 22
Thomas Mann

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;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 23
Philippe De Backer
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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) kai tinka, bendrovės į metines 
ataskaitas gali 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;

Or. en

Pakeitimas 24
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

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, skaidrumą 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, atsižvelgiant į visą 
bendrovių vertės grandinę;

Or. en
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Pakeitimas 25
Richard Howitt

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, lyčių 
pusiausvyros, 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;

Or. en

Pakeitimas 26
Philippe Boulland

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, 
tikslios socialinių investicijų paskirties ir 
rizikos aprašymas, įskaitant visą 
subrangovų grandinę;
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Or. fr

Pakeitimas 27
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) bendrovėms, ypač iš mažųjų ir 
vidutinių įmonių tarpo, jokiu būdu neturi 
būti taikoma prievolė pateikti nefinansinį 
pareiškimą, susijusį su jų savanoriška 
socialine veikla. Dėl šio pareiškimo 
atsirastų neproporcingai didelių su 
biurokratija susijusių išlaidų, būtų 
sunaikinta darbo vietų ir, užuot 
paskatinus įmones dėti pastangas 
socialinėje srityje, keltų joms pavojų;

Or. de

Pakeitimas 28
Richard Howitt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekdamos skatinti vienodą požiūrį į 
darbuotojus, valstybės narės turėtų 
skatinti dideles bendroves nustatyti 
įvairovės politiką ir vidutinės trukmės bei 
ilgalaikius tikslus;

Or. en

Pakeitimas 29
Thomas Mann
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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 
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;

(7) savanoriškai 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 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;

Or. de

Pakeitimas 30
Philippe Boulland

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 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 

(7) pateikdamos tą informaciją įmonės 
turėtų 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 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
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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;

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 arba 
kiekybinių ir sektorinių socialinių 
kriterijų rinkiniu, kuriam Europos 
Sąjunga suteikė socialinį ženklą;

Or. fr

Pakeitimas 31
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) bendrovės turėtų teikti išsamią 
informaciją apie labiausiai tikėtinus 
galinčius atsirasti sunkius padarinius, 
taip pat ir apie jau atsiradusius. Padarinių 
svarba turėtų būti vertinama pagal jų 
mastą ir sunkumą, asmenų, kurie patyrė 
poveikį praeityje, jį patiria dabar arba jį 
patirs ateityje, skaičių taip, kad būtų 
galima atkurti bent jau tokią pačią būklę, 
kokia buvo prieš neigiamą poveikį, ar jai 
lygiavertę;

Or. en

Pakeitimas 32
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) dėl reikalavimo skelbti nefinansinę 
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informaciją atsiranda prievolė įsteigti 
reitingų agentūras, kurioms Europos 
Sąjunga paveda prireikus patikrinti, ar 
atskleista informacija teisinga;

Or. fr

Pakeitimas 33
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) investuotojų prieiga prie 
nefinansinės informacijos taip pat turėtų 
padėti pritraukti investicijas į aukštus 
socialinius standartus keliančias įmones;

Or. fr

Pakeitimas 34
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) skelbiant nefinansinę informaciją 
turėtų būti sudarytos sąlygos įgyvendinti 
tvarią ir integracinę investicijų strategiją, 
į kurią būtų įtraukta įmonių socialinės 
atsakomybės sąlyga ir konkrečios 
investuotojams skirtos gairės, taip pat 
veiksmingo vertinimo metodas, kurį 
taikytų valdžios institucijos, prižiūrinčios 
atitinkamų investicijų socialinį poveikį ir 
poveikį aplinkai;

Or. fr
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Pakeitimas 35
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) reikalavimas skelbti nefinansinę 
informaciją taip pat apima atitinkamą 
pusiausvyrą, kuri turi būti užtikrinama 
kalbant apie gautus rezultatus 
aplinkosaugos ir socialinėje srityse, kad 
atskleista informacija atitiktų įmonių 
socialinės atsakomybės principus ir 
nebūtų pateikiami vien tik 
aplinkosauginiai duomenys;

Or. fr

Pakeitimas 36
Philippe De Backer

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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 86 milijonų 
eurų arba metinė apyvarta viršija
100 milijonų eurų;

Or. de

Pagrindimas

Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 2 straipsnyje apibrėžiamos mažosios ir vidutinės 
įmonės. Po to, kai Komisija padvigubino darbuotojų skaičių, yra prasmės padvigubinti ir
50 mln. metinės apyvartos bei 43 mln. metinės balanso sumos reikalavimus.

Pakeitimas 38
Thomas Mann

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 

(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 didelėms bendrovėms, kurių vidutinis 
darbuotojų skaičius viršija 1000 ir kurių 



PE522.825v01-00 14/45 AM\1008018LT.doc

LT

bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija
40 milijonų eurų;

bendra balanso suma viršija 40 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija
80 milijonų eurų;

Or. de

Pakeitimas 39
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekdama kuo labiau padidinti 
bendrą vertę, optimizuoti įmonių tvarumą 
ir padidinti bendrovių teikiamos 
nefinansinės informacijos aktualumą, 
nuoseklumą ir palyginamumą, Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu ir Taryba, per 12 mėnesių 
nuo šios direktyvos priėmimo dienos ir 
laikydamasi vadovaujantis bendros rizikos 
įvertinimu nustatytų prioritetų, pateikia 
sektorines gaires ir horizontaliąsias gaires 
dėl atitinkamų pagrindinių veiklos 
rezultatų rodiklių naudojimo, išteklių 
matavimo metodikos ir tarptautinių 
sistemų, ypač dėl įmonių atsakomybės 
gerbti teises ir vertybes, kurias gina 
tarptautinės teisės normos;

Or. en

Pagrindimas

Šios gairės tokios svarbios, kad turėtų būti įtraukti teisės aktų leidėjai.

Pakeitimas 40
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kai kurios bendrovės ir grupės, 
kurioms taikomos Direktyva 78/660/EEB 
ir Direktyva 83/349/EEB, jau rengia 
nefinansines ataskaitas savo noru. Toms 
bendrovėms neturėtų būti taikoma 
prievolė teikti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje, jeigu ataskaita 
apima tuos pačius finansinius metus ir 
yra bent to paties turinio, kokio 
reikalaujama šioje direktyvoje, ir jeigu ji 
pridedama prie metinės ataskaitos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Thomas Mann

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;

Išbraukta.

Or. de



PE522.825v01-00 16/45 AM\1008018LT.doc

LT

Pakeitimas 42
Thomas Mann

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. de

Pakeitimas 43
Philippe De Backer

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 

Išbraukta.
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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 44
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

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, 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. Šios bendrovės skatinamos 
ieškoti informacijos ES įvairovės 
chartijose;

Or. en



PE522.825v01-00 18/45 AM\1008018LT.doc

LT

Pakeitimas 45
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) į reikalavimą skelbti nefinansinę 
informaciją galėtų būti atsižvelgiama 
skiriant pirkimo sutartį, kai bus 
persvarstoma Viešųjų pirkimų direktyva;

Or. fr

Pakeitimas 46
Philippe De Backer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

kai tinka, bendrovės apžvalgoje taip pat
gali būti nefinansinis pareiškimas su 
informacija bent apie aplinkos, socialinius 
ir personalo reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 47
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis



AM\1008018LT.doc 19/45 PE522.825v01-00

LT

Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 250 darbuotojų ir kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 20 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 40 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius, lyčių lygybės ir 
personalo reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, atsižvelgiant į bendrovės vertės 
grandinę, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 500 darbuotojų ir kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 86 milijonų eurų arba metinė 
apyvarta viršija 100 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. de
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Pagrindimas

Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 2 straipsnyje apibrėžiamos mažosios ir vidutinės 
įmonės. Po to, kai Komisija padvigubino darbuotojų skaičių, yra prasmės padvigubinti ir 
50 mln. metinės apyvartos bei 43 mln. metinės balanso sumos reikalavimus.

Pakeitimas 49
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

didelių bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 1000 darbuotojų ir kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 40 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 80 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 50
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 500 darbuotojų ir kurių balanso 

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

sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 40 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 80 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas arba nuoroda į nefinansinį 
pareiškimą su informacija, kuri svarbi 
siekiant suprasti bendrovės pokyčius, 
veiklos rezultatus ar būklę, įskaitant 
informaciją bent apie aplinkos ir personalo 
reikalus ir, savanoriškai, pvz., apie 
socialinius reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Pakeitimas 51
Philippe Boulland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 500 darbuotojų ir kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
viršija 20 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 40 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 

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

reikalus, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
įskaitant:

Or. fr

Pakeitimas 52
Richard Howitt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bendrovės politikos, kurios laikomasi tų 
aspektų klausimu, aprašymą;

bendrovės politikos ir strateginio plano 
siekiant tikslų, kurių laikomasi tų aspektų 
klausimu, aprašymą;

Or. en

Pakeitimas 53
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
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why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Pakeitimas 54
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

riziką, susijusią su bendrovės 
operacijomis, produktais, paslaugomis, 
personalu, ilgalaikiu turtu ir verslo 
santykiais, ir tai, kaip bendrovė tą riziką 
valdo.

Or. en

Pagrindimas

Po atvejų, kai griuvo pastatai, svarbu, kad įmonės atskleistų su ilgalaikiu turtu susijusią 
riziką.

Pakeitimas 55
Ole Christensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

neigiamo bendrovės veiklos poveikio, 
susijusio su tais aspektais, aprašymą, 
atsižvelgiant į visą tiekimo grandinę;

Or. en



PE522.825v01-00 24/45 AM\1008018LT.doc

LT

Pakeitimas 56
Philippe Boulland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tikslią socialinių investicijų paskirtį;

Or. fr

Pakeitimas 57
Ole Christensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aprašymą, kaip bendrovė laikėsi su šiais 
aspektais susijusios politikos, 
palaikydama santykius su savo tiekėjais ir 
subrangovais, įskaitant informaciją apie 
bendrovės operacijas, kuriose dalyvavo jos 
tiekėjai ir subrangovai ir už kurias dėl ES 
teisės aktų, įskaitant teisės aktus 
socialinėje, transporto ir aplinkosaugos 
srityse, pažeidimų buvo taikytos baudos ir 
sankcijos;

Or. en

Pakeitimas 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 59
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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 neteikia ataskaitų dėl vieno 
ar kelių tų aspektų, bendrovė pateikia 
paaiškinimą, kodėl taip yra.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo įtraukti nefinansinį pareiškimą į metinėje ataskaitoje pateikiamą apžvalgą. Iš 
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esmės tai reiškia, kad nefinansinis pareiškimas turėtų būti metinės ataskaitos dalis. Kadangi 
toliau nurodyta, kad visapusiška ataskaita, kuri remiasi nacionalinėmis, ES lygmens ar 
tarptautinėmis sistemomis, neturėtų tapti privaloma metinės ataskaitos dalimi, panašiai kaip 
ši trumpesnė versija, nefinansinis pareiškimas galėtų būti paskelbtas kaip atskiras į metinę 
ataskaitą neįtrauktas pranešimas.

Pakeitimas 61
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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 gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis arba kiekybinių ir sektorinių 
socialinių kriterijų rinkinį, kuriam ES 
suteikė socialinį ženklą, ir, jei taip yra, 
nurodo kokiomis sistemomis ji rėmėsi;

Or. fr

Pakeitimas 62
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
taikomos šioje direktyvoje nustatytų 
prievolių vykdymo užtikrinimui skirtos 
teismo ir (arba) administracinės 
procedūros ir kad apie jas žinotų ir jose 
dalyvauti galėtų visi asmenys, įskaitant 
juridinius asmenis, kurie pagal jų 
nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus 
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yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų 
užtikrintas šios direktyvos nuostatų 
laikymasis.

Or. en

Pakeitimas 63
Ole Christensen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei ir darbo bei 
socialinėms teisėms suprasti, analizuojami 
ir finansiniai, ir nefinansiniai pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai, susiję su 
konkrečia veikla;

Or. en

Pakeitimas 64
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies c punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrovė, kuri kartu yra patronuojamoji 
bendrovė, yra atleidžiama nuo 1 dalies b 
punkte nurodytų prievolių, jei bendrovė ir 
jos patronuojamosios bendrovės yra 
konsoliduotos kitos bendrovės finansinėse 
ataskaitose ir metinėje ataskaitoje, o ta 
konsoliduotoji metinė ataskaita parengta 
laikantis Direktyvos 83/449/EEB 36 
straipsnio 1 dalies.“

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 65
Evelyn Regner

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitų teikimas pagal šalis
2a. Finansinių pareiškimų pastabose 
didelės įmonės ir viešojo intereso įmonės, 
nurodydamos valstybę narę ir trečiąją 
valstybę, kurioje ji įsisteigusi, atskleidžia 
šią konsoliduotą informaciją apie 
finansinius metus:
a) pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir 
geografinę padėtį;
b) apyvartą;
c) darbuotojų skaičių visos darbo dienos 
ekvivalentais;
d) pardavimą ir pirkimą;
e) pelną arba nuostolius nesumokėjus 
mokesčių;
f) pelno arba nuostolių mokestį;
g) gautas valstybės subsidijas.

Or. en

Pakeitimas 66
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad bendrovėms būtų lengviau teikti 
ataskaitas, Europos Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu ir Taryba, per 12 mėnesių 
nuo direktyvos priėmimo dienos r 
laikydamasi vadovaujantis bendros rizikos 
įvertinimu nustatytų prioritetų, pateikia 
sektorines gaires ir gaires dėl metodikos ir 
tarptautinių standartų bei nefinansinių 
veiklos rodiklių naudojimo, kaip nurodyta 
46 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šios gairės tokios svarbios, kad turėtų būti įtraukti teisės aktų leidėjai.

Pakeitimas 67
Philippe De Backer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bendrovė parengia tuos pačius 
finansinius metus apimančią visapusišką 
ataskaitą, kuri remiasi nacionalinėmis, 
europinėmis ar tarptautinėmis sistemomis 
ir apima 1 dalies b punkte numatytą 
informaciją, ji atleidžiama nuo prievolės 
parengti nefinansinį pareiškimą, nurodytą 
1 dalies b punkte, jei tokia ataskaita yra 
metinės ataskaitos dalis.“

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 68
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai bendrovė parengia tuos pačius 
finansinius metus apimančią visapusišką 
ataskaitą, kuri remiasi nacionalinėmis, 
europinėmis ar tarptautinėmis sistemomis 
ir apima 1 dalies b punkte numatytą 
informaciją, ji atleidžiama nuo prievolės 
parengti nefinansinį pareiškimą, nurodytą 1 
dalies b punkte, jei tokia ataskaita yra 
metinės ataskaitos dalis.“

Kai bendrovė parengia tuos pačius 
finansinius metus apimančią atskirą, kuri 
remiasi nacionalinėmis, europinėmis ar 
tarptautinėmis sistemomis ir apima 1 dalies 
b punkte numatytą informaciją, ji 
atleidžiama nuo prievolės parengti 
nefinansinį pareiškimą, nurodytą 1 dalies b 
punkte, jei tokia atskira ataskaita yra

a) metinės ataskaitos dalis arba yra joje 
nurodyta, arba

b) viešai prieinama įmonės interneto 
svetainėje po to, kai paskelbiama metinė 
ataskaita.

Or. en

Pagrindimas

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Pakeitimas 69
Sari Essayah

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo iš dalies jau esama besidubliuojančių ataskaitų teikimo 
reikalavimų. Turėtų būtina skatinama daug nacionalinių iniciatyvų, kurios grindžiamos teisės 
aktais ir įmonių valdymo kodeksais ir kuriomis siekiama plėtoti šiuos klausimus, ir tik vėliau, 
jei bus nuspręsta, kad tai reikalinga, turėtų būti nagrinėjama galimybė taikyti Europos 
lygmens priemones. Jei ši dalis nebūtų išbraukta, tokie patys apribojimai turėtų būti taikomi 
kalbant apie prievolę teikti su nefinansiniais klausimais susijusias ataskaitas.

Pakeitimas 70
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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 

Išbraukta.
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ir argumentuotai paaiškinama, kodėl taip 
yra.

Or. de

Pakeitimas 71
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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 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.

Or. en

Pakeitimas 72
Jean Lambert
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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, 

visiems bendrovės organams, ypač jos 
administraciniams, valdymo ir priežiūros 
organams taikomos įvairovės politikos, 
susijusios su tokiais aspektais, kaip amžius, 
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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.“

lytis, geografinė įvairovė, negalia, rasinė 
arba etninė kilmė, 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

Pagrindimas

Nepateisinama taikyti įvairovės reikalavimus tik administraciniams, valdymo ir priežiūros 
organams. Įvairovės politika turi būti taikoma visais lygmenimis.

Pakeitimas 73
Richard Howitt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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, 
išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu, taip pat strategija, 
kaip pasiekti įvairovės politikos tikslus. Jei 
bendrovė tokios politikos neturi, 
pareiškime aiškiai ir argumentuotai 
paaiškinama, kodėl taip yra.“

Or. en

Pakeitimas 74
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 78/660/EEB
53a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nesuteikia galimybės 
pasinaudoti 1a, 11 ir 27 straipsniuose, 43 
straipsnio 1 dalies 7a ir 7b punktuose, 46 
straipsnio 3 dalyje, 47 ir 51 straipsniuose 
nustatytomis išimtimis bendrovėms, kurių 
vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 14 punkte.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 75
Philippe Boulland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsoliduotoje metinėje ataskaitoje 
pateikiama teisinga konsoliduotų 
bendrovių, kaip visumos, veiklos ir jų 
būklės rezultatų ir pokyčių apžvalga, kartu 
aprašant pagrindinę riziką ir neaiškumus, 
su kuriais jos susiduria.

Konsoliduotoje metinėje ataskaitoje 
pateikiama teisinga konsoliduotų 
bendrovių, kaip visumos, veiklos ir jų 
būklės rezultatų ir pokyčių apžvalga, kartu 
aprašant pagrindinę riziką ir neaiškumus, 
su kuriais jos susiduria, įskaitant visą 
subrangovų grandinę.

Or. fr

Pakeitimas 76
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
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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:

Apžvalgoje taip pat gali būti nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 77
Thomas Mann

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 1000
darbuotojų ir kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 40 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 80
milijonų EUR, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija 
bent apie pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
įskaitant:

Or. de
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Pakeitimas 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 
darbuotojų ir kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 86 milijonų 
EUR arba metinė apyvarta viršija 100
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:

Or. de

Pagrindimas

Rekomendacijos 2003/361/EB priedo 2 straipsnyje apibrėžiamos mažosios ir vidutinės 
įmonės. Po to, kai Komisija padvigubino darbuotojų skaičių, yra prasmės padvigubinti ir 
50 mln. metinės apyvartos bei 43 mln. metinės balanso sumos reikalavimus.

Pakeitimas 79
Evelyn Regner

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 

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 
skaičius per finansinius metus viršija 250
darbuotojų ir kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
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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:

EUR arba grynosios pajamos viršija 40 
milijonų EUR, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija 
bent apie aplinkos, socialinius, lyčių 
lygybės ir personalo reikalus, pagarbą 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 80
Sari Essayah

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 biržinių
patronuojančiųjų įmonių, kurių bendras 
vidutinis darbuotojų skaičius per 
finansinius metus viršija 500 darbuotojų ir 
kurių balanso sudarymo dieną bendra 
balanso suma viršija 40 milijonų EUR arba 
grynosios pajamos viršija 80 milijonų 
EUR, apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas arba nuoroda į nefinansinį 
pareiškimą su informacija, kuri svarbi 
siekiant suprasti bendrovės pokyčius, 
veiklos rezultatus ar būklę, įskaitant 
informaciją bent apie aplinkos ir personalo 
reikalus ir, savanoriškai, pvz., apie 
socialinius reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 81
Philippe Boulland
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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 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
tiek apie aplinkos, tiek apie socialinius ir 
personalo reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Or. fr

Pakeitimas 82
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies a punkto trečios pastraipos iii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

tikslią socialinių investicijų paskirtį;

Or. fr

Pakeitimas 84
Philippe De Backer

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 86
Sari Essayah
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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
neteikia ataskaitos dėl vieno ar kelių tų 
aspektų, bendrovė pateikia paaiškinimą, 
kodėl taip yra.

Or. en

Pakeitimas 87
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
36 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paaiškinime pateikiamas sprendimo 
netaikyti su šiais klausimais susijusios 
politikos rizikos vertinimas.
Bendrovės veiklos poveikio visuomenei 
vertinimas apima poveikį, kurį daro 
pranešančiosios bendrovės veikla, taip pat 
kitų bendrovių, kurios yra susijusios su 
pranešančiąja bendrove verslo santykiais, 
pvz., bendrųjų įmonių iniciatyvomis ir 
tiekimo bei subrangos grandinėmis, 
veikla.
Komisija iki 2015 m pabaigos 
deleguotaisiais aktais pagal [naujosios 
Direktyvos 2013/34/ES 49 straipsnį] 
priima ir nuolatos atnaujina šios 
direktyvos nuostatų dėl nefinansinio 
pareiškimo taikymo gaires. Šios gairės 
parengiamos remiantis Verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“ ir Ekonominio 
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bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis. Į šias gaires įtraukiami aspektų, 
apie kuriuos turi būti pateikiama 
informacija, pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai. Pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai, sukurti siekiant įvertinti 
bendrovės veiklos poveikį aplinkos srityse, 
apima bent žemės naudojimą, vandens 
naudojimą, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir medžiagų 
naudojimą. Gairėse nustatomos bendros 
nuostatos ir atskiriems sektoriams 
taikomos nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 88
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiamos 4 ir 5 dalys: b) Įterpiamos 4,5 ir 6 dalys:

Or. en

Pakeitimas 89
Philippe De Backer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai patronuojančioji įmonė parengia tuos 
pačius finansinius metus apimančią 
visapusišką ataskaitą, kuri siejasi su visa 

Išbraukta.
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konsoliduojamų įmonių grupe, remiasi 
nacionalinėmis, europinėmis ar 
tarptautinėmis sistemomis ir apima 1 
dalies trečioje pastraipoje numatytą 
informaciją, patronuojančioji įmonė 
atleidžiama nuo prievolės parengti 
nefinansinį pareiškimą, nurodytą 1 dalies 
trečioje pastraipoje, jei tokia visapusiška 
ataskaita yra konsoliduotos metinės 
ataskaitos dalis.

Or. en

Pakeitimas 90
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai patronuojančioji įmonė parengia tuos 
pačius finansinius metus apimančią
visapusišką ataskaitą, kuri siejasi su visa 
konsoliduojamų įmonių grupe, remiasi 
nacionalinėmis, europinėmis ar 
tarptautinėmis sistemomis ir apima 1 dalies 
trečioje pastraipoje numatytą informaciją, 
patronuojančioji įmonė atleidžiama nuo 
prievolės parengti nefinansinį pareiškimą, 
nurodytą 1 dalies trečioje pastraipoje, jei 
tokia visapusiška ataskaita yra
konsoliduotos metinės ataskaitos dalis.

Kai patronuojančioji įmonė parengia tuos 
pačius finansinius metus apimančią atskirą
ataskaitą, kuri siejasi su visa 
konsoliduojamų įmonių grupe, remiasi 
nacionalinėmis, europinėmis ar 
tarptautinėmis sistemomis ir apima 1 dalies 
trečioje pastraipoje numatytą informaciją, 
patronuojančioji įmonė atleidžiama nuo 
prievolės parengti nefinansinį pareiškimą, 
nurodytą 1 dalies trečioje pastraipoje, jei 
tokia atskira ataskaita yra

a) konsoliduotos metinės ataskaitos dalis
arba yra joje nurodyta, arba
b) viešai prieinama įmonės interneto 
svetainėje po to, kai paskelbiama 
konsoliduota metinė ataskaita.

Or. en
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Pagrindimas

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Pakeitimas 91
Philippe De Backer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patronuojančioji įmonė, kuri kartu yra 
patronuojamoji įmonė, yra atleidžiama 
nuo 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytų 
prievolių, jei atleistoji įmonė ir jos 
patronuojamosios įmonės yra 
konsoliduotos kitos įmonės finansinėse 
ataskaitose ir metinėje ataskaitoje, o ta 
konsoliduota metinė ataskaita parengta 
laikantis 1 dalies trečios pastraipos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies b punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi 
Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnio 4 
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dalies, gali atleisti mažąsias ir vidutines 
įmones nuo prievolės įtraukti nefinansinę 
informaciją į jų vadovybės pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą atrodo, kad 2013 m. birželio 26 d. priimtos 
Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnio 4 dalis būtų panaikinta, o taip neturėtų atsitikti. Svarbu, 
kad ji būtų išlaikyta. Šioje dalyje kalbama apie nefinansinius pagrindinius veiklos rodiklius, o 
ne apie nefinansinį pareiškimą. Jei būtų išbraukta ši 4 dalis, MVĮ tektų prievolė pateikti 
nefinansinius pagrindinius veiklos rodiklius. Taip atsirastų nepageidaujama biurokratinė 
našta mažosioms ir vidutinėms bendrovėms. Valstybės narės neturėtų galimybių atleisti šių 
bendrovių nuo šios prievolės.

Pakeitimas 93
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 15 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15. Dveji metai po įsigaliojimo dienos. 15. Penkeri metai po įsigaliojimo dienos.

Or. de

Pakeitimas 94
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos 16 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16. Pirmieji metai po perkėlimo galutinio 
termino.

16. Antrieji metai po perkėlimo galutinio 
termino.

Or. de

Pakeitimas 95
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos 17 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Antrieji metai po perkėlimo galutinio 
termino.

17. Tretieji metai po perkėlimo galutinio 
termino.

Or. de


