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Pakeitimas 22
Britta Thomsen

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 
lygybės ir įvairovės,, 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 23
Mojca Kleva Kekuš

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant didesnio skaidrumo Komisija 
turėtų kiekvienai šaliai taikyti ataskaitų 
teikimo apie visų sričių tarpvalstybines 
bendroves reikalavimus, prašant pateikti 
informacijos apie bendrovės veiklos 
prigimtį ir tokios veiklos poveikį 
visuomenei, jos geografinę padėtį, 
apyvartą, visą darbo dieną dirbančių 
darbuotojų skaičių, informaciją apie lyčių 
įvairovę, ypač aukščiausios vadovybės 
pozicijose, siekiant Europos bendrovėms 
ir investuotojams užtikrinti vienodas 
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sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 24
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Siekiant stiprinti įvairovę bendrovės 
ir verslas turėtų būti skatinami daugiau 
moterų turėti valdančiosiose tarybose ir 
administracijoje, nes tuo būtų skatinamas 
sprendimų priėmimo veiksmingumas kaip 
verslo ir ekonominė būtinybė; 
Bendrovės ir verslas turėtų būti skatinami 
sukurti moterų rengimo darbui valdybose 
ir moterų vadovių ruošimo sistemą, kuri 
padėtų skatinti, remti ir ugdyti moterų 
gabumus visais lygmenimis ir visos jų 
karjeros metu;
Todėl siekiant išnaudoti moterų verslo 
įgūdžius taikant savanoriškus paties 
verslo vykdomus pakeitimus, kurie apima 
geriausios patirties mainus ES viduje ir už 
jos ribų, svarbu bendradarbiavimas ir  
konstruktyvios pastangos su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, pvz., 
darbdaviais, darbo grupėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Bendrovės turėtų būti skatinamos didinti 
informuotumą ir teikti moterims 
konsultavimo programas bei padėti 
užmegzti ryšius savo organizacijoje, 
siekiant pasinaudoti verslo specialistų 
patarimais ir patirtimi;

Or. en
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Pakeitimas 25
Britta Thomsen

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 skaičių viršija 250 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija 40 
milijonų eurų;

Or. en

Pakeitimas 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 

(15) bendrovių administracinio, valdymo ir 
priežiūros organų narių kompetencijų ir 
požiūrių įvairovė, įskaitant lyčių įvairovę,
padeda geriau suprasti verslo organizavimą 
ir reikalus. Buvo pripažinta, kad lyčių 
įvairovė, ypač aukščiausiose pozicijose, 
prisideda prie bendrojo valdymo, 
sprendimų priėmimo kokybės ir bendrovės 
našumo. Be to, valdybos įvairovė suteikia 
naudos bendrovėms, nes valdybos sudėtis 
atspindi demografines pagrindinių 
suinteresuotųjų šalių grupių (darbuotojų, 
vartotojų ir investuotojų) ypatybes.  Be to,
ji padeda tų organų nariams konstruktyviai 
kvestionuoti vadovybės sprendimus ir 
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netiesiogiai skatintų bendroves didinti 
įvairovę valdybose;

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 ir suderinti 
klausimus, susijusius su bendrovių 
taikoma įvairovės politika, ypač lyčių 
įvairove.  Tai suteiktų rinkai informacijos 
apie įmonių valdymo praktiką ir taip 
netiesiogiai skatintų bendroves didinti 
įvairovę valdybose;

Or. pl

Pakeitimas 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Bendrovės turėtų užtikrinti, kad į 
lyčių aspektą bus atsižvelgta vykdant bet 
kokius veiksmus tiek, kiek yra 
atsižvelgiama ir į kitus veiksnius, bus 
remiamas žmoniškųjų išteklių vystymas ir 
užtikrinama saugi bei sveikatai 
nekenkianti darbo aplinka.

Or. pl

Pakeitimas 28
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, išsilavinimo ir 
profesinės patirties įvairovės politiką 

(16) prievolė atskleisti lyties ir kitų 
aspektų, pvz., amžiaus, geografinės 
įvairovės, negalios, išsilavinimo ir 
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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;

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. en

Pakeitimas 29
Britta Thomsen

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 lyties ir kitų 
aspektų, pvz., amžiaus, geografinės 
įvairovės, negalios, išsilavinimo ir 
profesinės patirties, įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik didelėms 
biržinėms bendrovėms ir viešosioms 
įmonėms. 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 
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taip yra;

Or. en

Pakeitimas 30
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 
padidinti visoje Europos Sąjungoje 
bendrovių atskleidžiamos nefinansinės 
informacijos aktualumą, nuoseklumą ir 
palyginamumą, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl jos 
poveikio to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal minėtame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šia direktyva nepažeidžiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant 
laisvę užsiimti verslu, teisę į privatų 
gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Ši 
direktyva turi būti įgyvendinta remiantis 

(18) šia direktyva nepažeidžiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant 
nediskriminavimą, lyčių lygybę, laisvę 
užsiimti verslu, teisę į privatų gyvenimą ir 
asmens duomenų apsaugą. Ši direktyva turi 
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tomis teisėmis ir principais; būti įgyvendinta remiantis tomis teisėmis ir 
principais;

Or. en

Pakeitimas 32
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 78/660/EEB
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Šioje direktyvoje nurodomos 
koordinavimo priemonės taikomos 
įstatymams, reglamentams ir 
administracinėms nuostatoms valstybės 
narės, susijusios su biržinėmis viešosiomis 
įmonėmis ir šiems bendrovių tipams:

Or. en

Pakeitimas 33
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) metinėje ataskaitoje pateikiama teisinga 
bendrovės veiklos ir būklės pokyčių ir 
rezultatų apžvalga, kartu aprašant 
pagrindinę riziką ir neaiškumus, su kuriais 
ji susiduria, ir aprašant jų poveikį lyčių 
aspektui ir socialiniam, aplinkos apsaugos 
ir žmogaus teisių aspektams.
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Or. en

Pakeitimas 34
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 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:

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

Or. en

Pagrindimas

Didelės bendrovės sąvoka turėtų būti aiškinama vadovaujantis 4-ojoje apskaitos direktyvoje 
pateikta apibrėžtimi, pagal kurią didele laikoma bendrovė, kurios vidutinis darbuotojų 
skaičius viršija 250 ir bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 35 milijonų eurų. Ataskaita dėl nefinansinių reikalų ir dėl su jais susijusios 
rizikos yra neišsami, jei joje nėra aktualios informacijos apie visą tiekimo grandinę.

Pakeitimas 35
Britta Thomsen

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

b) 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:

b) į 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, apžvalgą 
taip pat integruojamas nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 
lyčių įvairovę, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
atsižvelgiant į visą bendrovės vertės 
grandinę, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 36
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) 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.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pateisinama, kad ataskaitas apie bendrovės administracijos vykdomą įvairovės politiką 
teiktų išskirtinai bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamose 
rinkose. Visos didelės šiame straipsnyje apibrėžtos bendrovės turėtų teikti ataskaitas apie jų 
vykdomą įvairovės politiką. Todėl Komisijos pasiūlymas dėl 46a straipsnio pakeitimo turėtų 
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būti perkeltas į 46 straipsnio 1 dalį, kuri apima ir didelės nebiržinės bendrovės;

Pakeitimas 37
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) bendrovės veiklos poveikio lyčių 
aspektui, žmogaus teisėms ir aplinkai, 
tenkančio dėl pačios bendrovės veiklos 
arba jos ryšių su trečiosiomis šalimis, 
aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 38
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) pagal lytis suskirstyti duomenys apie 
vidutinį valandinį darbuotojų darbo 
užmokestį ataskaitiniu laikotarpiu;

Or. en

Pagrindimas

Ne finansinės ataskaitos taip pat apima anonimišką informaciją apie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą bendrovėje. Tai suteiktų informacijos apie individualias bendrovių 
pastangas mažinant nuolatinį nemažą vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ES.
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Pakeitimas 39
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 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 šią informaciją bendrovė turėtų 
remtis arba ES sistema, arba Jungtinių 
Tautų Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais ir Europos 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) rekomendacijomis dėl 
tarptautinio verslo įmonių ir, jei taip yra, 
bendrovė nurodo kokiomis sistemomis ji 
remiasi.

Or. en

Pakeitimas 40
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei ir 
socialiniams, aplinkos ir žmogaus teisių 
klausimams, įskaitant ir lyčių lygybės 
požiūriu, suprasti, analizuojami ir 
finansiniai, ir nefinansiniai pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai, susiję su 
konkrečia veikla;

Or. en
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Pakeitimas 41
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 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, 
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.

g) didelės bendrovės administraciniam, 
valdymo ir priežiūros organams taikomos 
įvairovės politikos, aprašymas gali būti 
teikiamas savanorišku pagrindu ir gali 
būti laikomas gerosios praktikos verslo ir 
vartotojų bendruomenėje, pavyzdžiu.
Jame gali būti įtraukti tokie aspektai 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.
Jokiomis aplinkybėmis didelei bendrovei 
negali būti taikomos administracinės arba 
finansinės sankcijos dėl šio reikalavimo 
nesilaikymo ir ji negali būti verčiama 
atskleisti informacijos apie darbuotojų 
darbo užmokestį arba pateikti bet kokių 
kitų jautrių duomenų, tiek kiek tai dera su 
duomenų apsaugos įstatymais.

Or. en

Pakeitimas 42
Lívia Járóka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendrovės administraciniam, valdymo ir g) bendrovės administraciniam, valdymo ir 
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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.

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. Veiksminga lygių 
galimybių, įvairovės ir nediskriminavimo 
darbo vietoje stebėsena – svarbi geresnio 
žmogiškojo kapitalo valdymo ir lygybės 
praktikos dalis. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip yra.

Or. en

Pakeitimas 43
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/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, 
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.

g) bendrovės administraciniam, valdymo ir 
priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su lyties ir kitais
aspektais, pvz., amžiumi, geografine 
įvairove, neįgalumu, išsilavinimo ir 
profesine patirtimi, 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 44
Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/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, 
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.

g) bendrovės ir biržinės viešosios įmonės 
administraciniam, valdymo ir priežiūros 
organams taikomos įvairovės politikos, 
susijusios su lyties ir kitais aspektais, kaip, 
pvz., 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 45
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. 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 ir poveikio lyčių 
lygybės aspektui, socialiniams, aplinkos 
apsaugos ir žmogaus teisių klausimams 
ataskaita.

Or. en
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Pakeitimas 46
Marije Cornelissen

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

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, personalo ir 
įvairovės reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, atsižvelgiant į visą bendrovės 
tiekimo grandinę, įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Didelės bendrovės sąvoka turėtų būti aiškinama vadovaujantis 4-ojoje apskaitos direktyvoje 
pateikta apibrėžtimi, pagal kurią didele laikoma bendrovė, kurios vidutinis darbuotojų 
skaičius viršija 250 ir bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 35 milijonų eurų. Ataskaita dėl nefinansinių reikalų ir dėl su jais susijusios 
rizikos yra neišsami, jei joje nėra aktualios informacijos apie visą tiekimo grandinę.

Pakeitimas 47
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 

Konsoliduojamų įmonių patronuojančiųjų 
įmonių, kurių bendras vidutinis darbuotojų 
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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:

skaičius per finansinius metus viršija 250 
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, lyčių lygybės, 
socialinius ir personalo reikalus, pagarbą 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, atsižvelgiant į 
visą bendrovės tiekimo grandinę, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 48
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) 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.

Or. en

Pakeitimas 49
Britta Thomsen

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

iiia) bendrovės veiklos poveikio lyčių 
aspektui, žmogaus teisėms ir aplinkai, 
tenkančio dėl pačios bendrovės veiklos 
arba jos ryšių su trečiosiomis šalimis, 
aprašymas;

Or. en

Pakeitimas 50
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) pagal lytis suskirstyti duomenys apie 
vidutinį valandinį darbuotojų darbo 
užmokestį ataskaitiniu laikotarpiu;

Or. en

Pagrindimas

Ne finansinės ataskaitos taip pat apima anonimišką informaciją apie vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą bendrovėje. Tai suteiktų informacijos apie individualias bendrovių 
pastangas mažinant nuolatinį nemažą vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ES.

Pakeitimas 51
Britta Thomsen

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 Teikdama šią informaciją bendrovė turėtų 
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metinė ataskaita gali būti pagrįsta 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis
sistemomis ir, jei taip yra, joje nurodoma, 
kokiomis sistemomis remtasi.

remtis arba ES sistema, arba Jungtinių 
Tautų Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais ir Europos 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) rekomendacijomis dėl 
tarptautinio verslo įmonių ir, jei taip yra, 
bendrovė nurodo kokiomis sistemomis ji 
remiasi.

Or. en

Pakeitimas 52
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek, kiek būtina tokiems pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti, 
analizuojami konkrečiai veiklai svarbūs ir 
finansiniai, ir nefinansiniai pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai.

Tiek, kiek būtina tokiems pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei ir 
socialiniams, aplinkos ir žmogaus teisių 
klausimams, įskaitant lyčių lygybės 
požiūriu, suprasti, analizuojami konkrečiai 
veiklai svarbūs ir finansiniai, ir 
nefinansiniai pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai;

Or. en


