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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl direktyvos į dėmesio centrą iškeliama nefinansinę informaciją teikiančių 
bendrovių svarba. Direktyvoje ypatingas dėmesys skiriamas informacijai, susijusiai su 
aplinkos, socialiniais ir užimtumo klausimais, pagarba žmogaus teisėms, taip pat kova su 
korupcija ir kyšininkavimu. Visgi nuomonės referentė įsitikinusi, kad nepaprastai svarbu 
įtraukti ir lyčių perspektyvą. Užtikrinus proporcingą reikalaujamų elementų derinį 
suinteresuotosioms šalims kasmet galės būti teikiama nefinansinė informacija, kuri 
nepaprastai svarbi bendrovių veiklai.

Be to, nuomonės referentė mano, jog norint, kad direktyva darytų reikiamą poveikį, ji turėtų 
būti taikoma bendrovėms, kuriose dirba per 250 darbuotojų ir kurių bendra balanso suma 
viršija 20 mln. EUR arba kurių grynosios pajamos viršija 40 mln. EUR. Siūlomi skaičiai 
anksčiau buvo minimi įvairiuose ES teisės aktuose ir dažnai naudojami norint atskirti MVĮ ir 
stambias bendroves. Būtent skaidrumo gerinimas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant 
veiksmingą bendrosios rinkos veiklą. Galimybė lengviau palyginti informaciją apie tai, kaip 
veikia bendrovės, gali padėti investuotojams ir suinteresuotosioms šalims priimti geresnius 
sprendimus.

Privalomas informacijos apie įvairovės politiką – ypač lyčių įvairovės politiką – atskleidimas 
iš esmės paveikia bendrovės veiklą. Be to, proporcingas moterų ir vyrų atstovavimas 
bendrovių valdybose naudingas bendrovėms, nes atspindi demografines svarbiausių 
suinteresuotųjų šalių grupių, pvz., darbuotojų, vartotojų ir investuotojų, savybes.

Siekiant užtikrinti tikrą lyčių lygybę, bendrovės raginamos atlikti darbo jėgos analizę, kuri 
apimtų duomenis, suskirstytus pagal darbo tipą, darbo sutartį ir lytį. Turi būti veiksmingiau 
naudojamasi gabiais žmonėmis: 60 proc. Europos universitetų absolventų yra moterys. Kad 
būtų pasiekti lyčių įvairovės tikslai stambiose bendrovėse ir grupėse, bendrovės turi vystyti 
politiką, kurią įgyvendinant moterys galėtų derinti šeimos gyvenimą ir profesinę veiklą. Be to, 
bendrovės turėtų rengti mokymus, ugdyti kompetenciją ir keistis geriausia praktika, taip pat 
kurti ryšių palaikymo ir kuravimo sistemas.

Valstybės narės turėtų nustatyti administracines ir finansines sankcijas direktyvos 
nesilaikančioms bendrovėms, taip pat parengti politiką direktyvai įgyvendinti ir informuoti 
apie rezultatus. Tačiau Europos Komisija turėtų parengti valstybėms narėms geriausios 
praktikos gaires, kuriomis remiantis būtų sudarytos galimybės dalyvauti pilietinės visuomenės 
organizacijoms.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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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, lyčių 
lygybės, 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 2

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 
ir lytį, 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
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) bendrovių administracinio, valdymo ir 
priežiūros organų narių kompetencijų ir 
požiūrių įvairovė, įskaitant lyčių įvairovę,
padeda geriau suprasti verslo organizavimą 
ir reikalus. Pripažinta, kad lyčių įvairovė, 
ypač tarp aukštus postus užimančių 
asmenų, prisideda prie bendrovių 
valdymo, sprendimų priėmimo kokybės ir 
bendrovės veiklos rezultatų. Be to, 
įvairovė valdyboje naudinga bendrovėms, 
nes valdybos sudėtis atspindi svarbiausių 
suinteresuotųjų šalių grupių, pvz., 
darbuotojų, vartotojų ir investuotojų, 
demografines savybes. Be to, 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, ypač lyčių 
įvairovės, klausimais. Tai suteiktų rinkai 
informacijos apie įmonių valdymo praktiką 
ir taip netiesiogiai skatintų bendroves 
didinti įvairovę valdybose;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) bendrovės turėtų vykdyti įvairovės 
politiką, kuria būtų prisidėta prie darbo ir 



PE519.762v01-00 6/14 PA\1004523LT.doc

LT

asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir 
skatinamas kuravimas, ryšių mezgimas ir 
tinkami mokymai, susiję su 
vadovaujančiomis pareigomis;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) bendrovės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybės aspekto įtraukimą, žmogiškųjų 
išteklių vystymo rėmimą, taip pat saugią ir 
sveiką darbo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 6

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 

(16) prievolė atskleisti savo įvairovės 
politiką administraciniuose, valdymo ir 
priežiūros organuose, susijusią su lyties ir 
kitais aspektais, pvz., amžiumi, geografine 
įvairove, išsilavinimo ir profesine 
patirtimi, 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. Bendrovėms, kurios tokios 
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ją sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, 
kodėl taip yra;

įvairovės politikos neturi, taikomos 
administracinės ir finansinės sankcijos;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) 2011 m. kovo 7 d. priimtame 2011–
2020 m. Europos lyčių lygybės pakte 
Taryba pripažino, kad lyčių lygybės 
politika gyvybiškai svarbi ekonomikos 
augimui, gerovei ir konkurencingumui, 
patvirtino savo įsipareigojimą šalinti lyčių 
nelygybę, kad būtų pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslai, ir paragino imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas vienodas 
moterų ir vyrų dalyvavimas priimant 
sprendimus visais lygmenimis ir visose 
srityse ir taip būtų visapusiškai 
pasinaudota visais turimais gabumais. 
Šios direktyvos nuostatos dėl klausimų, 
susijusių su lyčių įvairove, turėtų papildyti 
būsimosios direktyvos dėl lyčių 
pusiausvyros tarp biržinių bendrovių 
direktorių konsultantų gerinimo nuostatas 
ir su tuo susijusias priemones;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šia direktyva nepažeidžiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
visų pirma pripažintų Europos Sąjungos 

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

pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant 
nediskriminavimą, lyčių lygybę, laisvę 
užsiimti verslu, teisę į privatų gyvenimą ir 
asmens duomenų apsaugą. Ši direktyva turi 
būti įgyvendinta remiantis tomis teisėmis ir 
principais;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
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 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, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) bendrovės ir visuomenės riziką, 
susijusią su tais aspektais, ir tai, kaip 
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bendrovė tą riziką valdo.

Or. en

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, jai taikomos 
administracinės ir finansinės sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies a punktas
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 aplinkos, 
socialiniams ir žmogaus teisių 
klausimams – taip pat ir lyčių lygybės 
požiūriu – suprasti, taip pat siekiant, kad 
peržiūra būtų skaidri ir palyginama, 
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

Or. en
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) siekiant gerinti skaidrumą lyčių 
lygybės darbo vietoje srityje, bendrovės 
gali rengti visos darbo jėgos analizes, 
įskaitant darbuotojų atlyginimų klausimą, 
duomenis suskirstydamos pagal darbo 
tipą, darbo sutartį ir lytį;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas
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, išsilavinimo ir profesine 
patirtimi, aprašymas, tos įvairovės 
politikos tikslai, jos įgyvendinimo būdai ir 
rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu. 
Veiksminga lygių galimybių ir įvairovės 
darbo vietoje stebėsena – svarbi geresnio 
žmogiškojo kapitalo valdymo ir lygybės 
praktikos dalis. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, jai taikomos 
administracinės ir finansinės sankcijos.“

Or. en
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Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– iii) bendrovės ir visuomenės riziką, 
susijusią su tais aspektais, ir tai, kaip 
bendrovė tą riziką valdo.

Or. en
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, bendrovei taikomos 
administracinės ir finansinės sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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 aplinkos, 
socialiniams ir žmogaus teisių 
klausimams – taip pat ir lyčių lygybės 
požiūriu – suprasti, analizuojami 
konkrečiai veiklai svarbūs ir finansiniai, ir 
nefinansiniai pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies 6 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. siekiant gerinti skaidrumą lyčių 
lygybės darbo vietoje srityje, bendrovės 
gali rengti visos darbo jėgos analizes, 
įskaitant darbuotojų atlyginimų klausimą, 
duomenis suskirstydamos pagal darbo 
tipą, darbo sutartį ir lytį.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 
nuo […]. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės parengia veiksmingas 
priemones, skirtas stebėti, ar bendrovės 
visapusiškai ir tiksliai atskleidžia 
nefinansinę informaciją, ir užtikrinti, kad 
ši veikla būtų vykdoma laikantis šios 
direktyvos nuostatų. Valstybės narės 
užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti 
teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 
būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo […]. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 
aktų nuostatų tekstą.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis (naujas)
Komisijos gairės

Komisija, siekdama padėti bendrovėms 
vykdyti su jų informacijos teikimu 
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susijusią veiklą, nustato geriausią 
praktiką ir per vienerius metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos parengia 
geriausios praktikos gaires, susijusias su 
bendrovių informacijos teikimu 
bendradarbiaujant su pilietinės 
visuomenės organizacijomis.

Or. en


