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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, atsižvelgiant į visą 
bendrovės vertės grandinę;

Or. en

Pagrindimas

Nefinansiniame pareiškime turėtų būti aprašoma ne tik paprasčiausiai bendrovės tiesioginės 
operacijos, bet ir tų operacijų poveikis visoje bendrovės vertės grandinėje.

Pakeitimas 2

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, 

(7) pateikdamos tą informaciją bendrovės 
gali remtis nacionalinėmis sistemomis, 
europinėmis sistemomis, kaip antai 
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema 
(EMAS), ir tarptautinėmis sistemomis, 
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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;

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, Visuotine 
ataskaitų teikimo iniciatyva, Anglies 
dioksido informacijos atskleidimo (CDP) 
sistema ir Anglies dioksido informacijos 
atskleidimo standartų lentele (CDSB). Ši 
nuostata taikoma nepažeidžiant šios 
direktyvos arba kito Europos Sąjungos 
teisės akto ar gairių, kuriuose nustatytos 
konkretesnės bendrovių nefinansinės 
informacijos atskleidimo taisyklės, 
reikalavimų; 

Or. en

Pagrindimas

Atėjo laikas išsklaidyti neaiškumus, kuriuos kelia pernelyg didelis skaičius ataskaitų teikimo 
sistemų, nes tai lemia fragmentaciją ir nepalyginamumą. Rekomenduojamos tarptautinės 
sistemos yra tarptautiniu mastu pripažinti būtinieji reikalavimai dėl atsakingo tarptautinių 
bendrovių elgesio. Visos EBPO šalys jau turi teisinę prievolę užtikrinti, kad jų tarptautinės 
bendrovės jų paisytų, taigi tai neturėtų sudaryti jokios papildomos naštos.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti administracinės naštos bendrovėms, JT pagrindiniuose principuose 
rekomenduojama taikyti bendrovėms poveikio vertinimus, kad būtų nustatyti esami ar galimi 
patys svarbiausi padariniai; rekomenduotina direktyvoje laikytis to paties požiūrio.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) neigiamų padarinių riziką gali kelti 
pačios bendrovės iniciatyvos arba ji gali 
būti susijusi su bendrovės operacijomis, 
produktais ar paslaugomis, kurias veikia 
verslo santykiai, įskaitant santykius su jų 
tiekėjais, klientais, subrangovais ar kitais 
verslo partneriais. Todėl būtina, kad tai 
atsispindėtų bendrovių teikiamoje 
informacijoje apie jų politiką, riziką ir 
rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių abejonių, kad tiekimo grandinės kelia didelę riziką bendrovėms, bendruomenėms, 
kuriose jos veikia, ir klientams. Daug išteklių, tokių kaip žemė, vanduo, medžiagos ir anglies 
dioksidas, išnaudojama tiekimo grandinėje, o ne pačioje bendrovėje.  Ši problema jau 
integruota į Bendrijos acquis pagal ad hoc principą ir turėtų būti nuosekliai aptariama šiame 
pasiūlyme.

Pakeitimas 5

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

(11a) siekiant kuo labiau padidinti bendrą 
vertę, optimizuoti įmonių tvarumą ir 
padidinti bendrovių teikiamos 
nefinansinės informacijos aktualumą, 
nuoseklumą ir palyginamumą, Komisija 
per 12 mėnesių nuo šios direktyvos 
priėmimo dienos 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

Tai sumažins administracinę naštą įmonėms ir užtikrins direktyvos optimalumą, kad ji būtų 
sėkminga, nes įmonėms bus suteikta daugiau aiškumo, nenustatant tiesioginių reikalavimų 
teisės aktu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) valstybės narės užtikrina, kad būtų  
tinkamų ir veiksmingų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinamas visapusiškos, 
tikslios ir patikimos bendrovių 
nefinansinės informacijos atskleidimas, 
laikantis šios direktyvos nuostatų. Kad 
būtų užtikrinta veiksmingesnė apsauga, 
fiziniams ir juridiniams asmenims, teisėtai 
suinteresuotiems tuo, kad būtų užtikrintas 
šios direktyvos nuostatų laikymasis, turėtų 
būti suteiktos galios įsitraukti į visus 
inicijuojamus užtikrinimo procesus;

Or. en
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Pagrindimas

Vienas iš tikslų, kurių siekiama šiuo pasiūlymu, yra sumažinti atvejų, kai įmonės nesilaiko 
nuostatų. Siekiant su tuo kovoti, reikia, kad būtų mechanizmas, sudarantis sąlygas teisėtai 
suinteresuotiems asmenims užtikrinti, jog nuostatų būtų laikomasi. Konkretūs bet kokio tokio 
mechanizmo aspektai tinkamiausiai nustatomi valstybių narių lygmeniu.  Naudingų tokių 
pavyzdžių galima rasti ES vartotojų ir kovos su diskriminacija teisėje.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

metinėje ataskaitoje pateikiama teisinga 
bendrovės veiklos ir būklės pokyčių ir 
rezultatų apžvalga, kartu aprašant 
pagrindinę riziką ir neaiškumus, su kuriais 
ji susiduria.

metinėje ataskaitoje pateikiama teisinga 
bendrovės veiklos ir būklės pokyčių ir 
rezultatų apžvalga, kartu aprašant 
pagrindinę riziką ir neaiškumus, su kuriais 
ji susiduria, ir parodant bendrovės atliktą 
išsamų patikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Išsamus patikrinimas yra pagrindinis svarbiausių tarptautinių sistemų, tokių kaip EBPO 
tarptautinio verslo įmonių gairės ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai, 
principas: jis apima tai, kaip bendrovės aktyviai imasi nustatyti riziką ir padarinius, kuriuos 
jos kelia visuomenei, jų išvengti ir juos sumažinti.

Pakeitimas 8

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 

į 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 
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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:

pajamos viršija 40 milijonų eurų, apžvalgą 
taip pat integruojamas nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, atsižvelgiant į 
visą bendrovės vertės grandinę, įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į arklienos skandalą ir Bangladešo fabrikų griūtį, aišku, kad tiekimo grandinė 
kelia didelę riziką bendrovėms, bendruomenėms ir klientams. Ši problema jau aptarta 
Bendrijos acquis pagal ad hoc principą, o Europos Parlamentas rezoliucijoje 2010/2205(INI) 
yra pripažinęs tiekimo grandinės svarbą. Panaudotas žodis „integruoti“ rodo siekį skatinti 
racionalią, integruotą ataskaitą, o ne papildomas atskiras ataskaitas.

Pakeitimas 9

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, kurios laikomasi tų 
aspektų klausimu, įskaitant vidutinio ir 
ilgojo laikotarpių tikslus, aprašymą;

Or. en

Pagrindimas

Bendrovės privalo atskleisti tikslus, kurios yra nusistačiusios tais klausimais, kad 
suinteresuotieji subjektai galėtų įvertinti praneštus rezultatus.

Pakeitimas 10

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaip pripažinta  svarbiausiose tarptautinėse sistemose, tokiose kaip EBPO tarptautinio verslo 
įmonių gairės ir Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai, neigiamų padarinių rizika 
gali kilti dėl bendrovės tiesioginės veiklos arba gali būti susijusi su bendrovės operacijomis, 
produktais ar paslaugomis, kurias veikia verslo santykiai. Todėl turi būti atsižvelgta į riziką 
visoje bendrovės vertės grandinėje.

Pakeitimas 11

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

išteklių naudojimo analizę, įskaitant bent 
jau žemės vartojimą, vandens vartojimą, 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį ir mineralų naudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos 2011 m. efektyvaus išteklių naudojimo plane pasiūlyti šie keturi 
pagrindiniai išteklių rodikliai, siekiant papildyti pagrindinį laikiną medžiagų vidaus 
vartojimo rodiklį. Europos Parlamentas didžiule balsų persvara pritarė tam, kad jie būtų 
priimti, ir Komisija juos pasiūlė per konsultaciją dėl išteklių vartojimo matavimo. Europos 
išteklių naudojimo efektyvumo platforma ragina naudoti šiuos rodiklius, kad būtų duotas 
aiškus ženklas visiems ekonomikos subjektams. Šis pasiūlymas suteikia tam sisteminį
pagrindą.
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Pakeitimas 12

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

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 ir, jei taip yra, nurodo kokiomis 
sistemomis ji rėmėsi1;
__________________
1Pvz., JT pasauliniu susitarimu, Verslo ir 
žmogaus teisių pagrindiniais principais, 
kuriais įgyvendinama JT sistema 
„Apsaugoti, gerbti, padėti“, EBPO 
tarptautinio verslo įmonių gairėmis, 
ISO 26000, Tarptautinės darbo 
organizacijos trišale deklaracija dėl 
tarptautinio verslo įmonių ir socialinės 
politikos principų ir Visuotine ataskaitų 
teikimo iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 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, 
susiję su konkrečia veikla;

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

Or. en
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Pagrindimas

Reformos pagrindimas, t. y. siekis užtikrinti didesnį skaidrumą ir geresnį supratimą apie 
bendrovės nefinansinę veiklą ir poveikį, turėtų atsispindėti ir pagrindinių veiklos rezultatų 
rodiklių naudojimo kriterijuose.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad bendrovėms būtų lengviau teikti 
ataskaitas, Europos Komisija per 
12 mėnesių nuo direktyvos priėmimo 
dienos pateikia sektorines gaires ir gaires 
dėl metodikos ir tarptautinių standartų bei 
nefinansinių veiklos rodiklių naudojimo, 
kaip nurodyta 46 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Tai padidins bendrovių teikiamos nefinansinės informacijos aktualumą, nuoseklumą ir 
palyginamumą, taigi optimizuos įmonių tvarumą ir suinteresuotųjų subjektų galimybes 
kontroliuoti bendrovių atskaitomybę.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunkčio -1 punktas (naujas)
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų  
tinkamų ir veiksmingų priemonių, 
kuriomis būtų stebimas ir užtikrinamas 
visapusiškos, tikslios ir patikimos 
bendrovių nefinansinės informacijos 
atskleidimas, laikantis šios direktyvos 
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nuostatų.
2. Valstybės narės užtikrina, jog visiems 
asmenims, įskaitant juridinius subjektus, 
kurie pagal jų nacionalinėje teisėje 
nustatytus kriterijus yra teisėtai 
suinteresuoti, kad šios direktyvos nuostatų 
būtų laikomasi, būtų prieinamos teisminės 
ir (arba) administracinės procedūros, 
kuriomis užtikrinamas prievolių pagal šią 
direktyvą laikymasis.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš tikslų, kurių siekiama šiuo pasiūlymu, yra sumažinti atvejų, kai įmonės nesilaiko 
nuostatų. Siekiant su tuo kovoti, reikia, kad būtų mechanizmas, sudarantis sąlygas teisėtai 
suinteresuotiems asmenims užtikrinti, jog nuostatų būtų laikomasi. Konkretūs bet kokio tokio 
mechanizmo aspektai tinkamiausiai nustatomi valstybių narių lygmeniu.  Naudingų tokių 
pavyzdžių galima rasti ES vartotojų ir kovos su diskriminacija teisėje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46a 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.
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vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės. Negalia taip pat yra viena iš diskriminacijos priežasčių, aptariama ES kovos 
su diskriminacija teisės aktuose, ir yra pripažinta kaip diskriminacijos priežastis ES sutarties 
10 straipsnyje.


