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Pakeitimas 24
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) turint mintyje priemones, skirtas 
lyčių įvairovei valdybų lygmeniu 
užtikrinti, ši direktyva nedaro poveikio 
Europos Parlamento ir Europos Tarybos 
direktyvai dėl kapitalo poreikio 
(2013/36/ES) ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvai dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas 
einančių asmenų lyčių pusiausvyros 
gerinimo ir atitinkamų priemonių 
(XXXX/XX/ES);

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų derėti su ketvirtąja DKP ir būsima Direktyva dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų 
priemonių.

Pakeitimas 25
Jutta Steinruck

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.

(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, lyčių lygybės, integracijos ir
užimtumo reikalų, įskaitant socialinio 
dialogo, laisvės burtis į koalicijas, 
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Tokiame pareiškime turėtų būti su tais 
klausimais susijusių politikos krypčių, 
rezultatų ir rizikos aprašymas;

kolektyvinių sutarčių laikymosi ir 
profesinių sąjungų nustatytų darbuotojų 
teisių užtikrinimą, taip pat pagarbos 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo klausimų. Tokiame 
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų, 
didelių incidentų, įvykusių per ataskaitinį 
laikotarpį ir rizikos aprašymas;

Or. de

Pakeitimas 26
Jutta Steinruck

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) pateikdamos tą informaciją bendrovės 
gali remtis Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (EBPO) 
tarptautinio verslo įmonių gairėmis, taip 
pat Tarptautinės darbo organizacijos trišale 
deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių ir 
socialinės politikos principų ir Visuotine 
ataskaitų teikimo iniciatyva;

(EBPO gairės apima daugiau referencinių 
sistemų nei kitų pagrindinių susitarimų 
gairės. Jeigu bus leidžiama remtis visais 
nurodytais šaltiniais kaip orientaciniais 
punktais, palyginti įvairių įmonių 
socialinės atsakomybės politikos bus 
neįmanoma.)
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Or. de

Pakeitimas 27
Malcolm Harbour

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) 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; Be to, 
Komisija turėtų paskelbti neprivalomas 
gaires, kuriose paaiškintų, kokie pirmiau 
minėti modeliai labiausiai tinka 
konkretiems nefinansinės informacijos, 
kurią reikia atskleisti, tipams. Tai 
užtikrintų, kad į šios direktyvos taikymo 
sritį patenkančios bendrovės nuosekliai 
naudotųsi šiais modeliais bendrojoje 
rinkoje. Be to, pagal šias Komisijos gaires 
būtų paprasčiau palyginti bendroves 
laikantis 6 konstatuojamosios dalies;

Or. en

Pagrindimas

Įvairios sistemos, nurodytos Komisijos kaip modeliai, kuriais reikėtų naudotis, gali supainioti 
bendroves. Parengusi neprivalomas gaires, Komisija padėtų išsiaiškinti, kokias sistemas ji 
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laiko tinkamomis atsižvelgiant į pranešamos nefinansinės informacijos tipą. Be to, jei 
Komisija parengs šias gaires, bus lengviau palyginti bendroves bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 28
Sirpa Pietikäinen

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) pateikdamos tą nefinansinę
informaciją, bendrovės turėtų remtis bent
Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais 
principais, kuriais įgyvendinama JT 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“ ir
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gairėmis. Be to, bendrovės taip pat 
gali remtis nacionalinėmis, ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei jos tą 
daro, jos turėtų nurodyti kokiomis 
sistemomis jos rėmėsi;

Kadangi įvairių atsiskaitymo sistemų 
perteklius kenkia nefinansinės 
informacijos palyginamumui, drauge 
skirtingos atsiskaitymo sistemos gali 
nulemti didesnes bendrovių, ypač MVĮ, 
atitikties užtikrinimo sąnaudas, būtų 
naudinga, jei Sąjunga išleistų aiškų 
nefinansinės informacijos pranešimo 
kriterijų rinkinį. Ši bendra Sąjungos 
atsiskaitymo sistema užtikrintų nuoseklų 
taikymą bendrojoje rinkoje ir vienodas 
sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams.
Komisija turėtų parengti šiuos kriterijus, 
įskaitant tinkamus pagrindinius veiklos 
rodiklius, remdamasi esamomis 
tarptautinėmis sistemomis, nurodytomis 
pirmoje pastraipoje, ir vėliausiai iki 
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2018 m. pabaigos turėtų pateikti 
pasiūlymų dėl atitinkamų teisės aktų.
Šiais teisės aktais Komisija turėtų 
pasiūlyti, kad šie kriterijai taptų 
privalomi;

Or. en

Pakeitimas 29
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Jungtinių Tautų Rio+20 konferencijos 
baigiamosios deklaracijos „Ateitis, kurios 
norime“13 47 dalyje pripažįstama, kaip 
svarbu bendrovėms teikti ataskaitas 
tvarumo klausimais, ir bendrovės 
raginamos, kai tinka, svarstyti, ar nereikėtų 
į reguliarias ataskaitas įtraukti informaciją 
tvarumo klausimais. Joje pramonė, 
suinteresuotos vyriausybės ir atitinkamos 
suinteresuotosios šalys taip pat raginamos, 
remiant Jungtinių Tautų sistemai, kur tinka, 
plėtoti geriausios praktikos modelius ir 
sudaryti geresnes sąlygas pastangoms 
integruoti finansinę ir nefinansinę 
informaciją atsižvelgiant į jau sukurtų 
sistemų patirtį;

(8) Jungtinių Tautų Rio+20 konferencijos 
baigiamosios deklaracijos „Ateitis, kurios 
norime“13 47 dalyje pripažįstama, kaip 
svarbu bendrovėms teikti ataskaitas 
tvarumo klausimais, ir bendrovės 
raginamos, kai tinka, svarstyti, ar nereikėtų 
į reguliarias ataskaitas įtraukti informaciją 
tvarumo klausimais. Joje pramonė, 
suinteresuotos vyriausybės ir atitinkamos 
suinteresuotosios šalys taip pat raginamos, 
remiant Jungtinių Tautų sistemai, kur tinka, 
plėtoti geriausios praktikos modelius ir 
sudaryti geresnes sąlygas pastangoms 
integruoti finansinę ir nefinansinę 
informaciją atsižvelgiant į jau sukurtų 
sistemų patirtį. Taigi pagal šią direktyvą 
turėtų būti reikalaujama, kad ES 
bendrovės paskelbtų nefinansinį 
pareiškimą kaip savo finansinių ataskaitų 
dalį;

__________________ __________________
13 Jungtinės Tautos, „The Future We 
Want“ („Ateitis, kurios norime“), Jungtinių 
Tautų konferencijos tvaraus vystymosi 
klausimais RIO+20 baigiamasis 
dokumentas, A/CONF.216/L.1

13 Jungtinės Tautos, „The Future We 
Want“ („Ateitis, kurios norime“), Jungtinių 
Tautų konferencijos tvaraus vystymosi 
klausimais RIO+20 baigiamasis 
dokumentas, A/CONF.216/L.1.

Or. en
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Pakeitimas 30
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) tiekimo grandinė yra neatsiejama 
daugumos bendrovių vertės kūrimo dalis, 
tačiau tai taip potenciali rizika, kurią ji 
gali kelti ne tik pačiai bendrovei ar 
įmonei, bet ir plačiajai visuomenei. Todėl 
turėtų būti užtikrinta, kad, jei įmanoma, 
nefinansiniame pareiškime pateikta 
informacija apimtų duomenis apie visą 
tiekimo grandinę;

Or. en

Pakeitimas 31
Jutta Steinruck

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. de
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Pakeitimas 32
Malcolm Harbour

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 ir turėtų apsiriboti 
tik biržinėmis bendrovėmis. MVĮ turėtų 
būti atleistos nuo papildomų reikalavimų, 
ir prievolė paskelbti nefinansinį pareiškimą 
metinėje ataskaitoje turėtų būti taikoma tik 
toms biržinėms bendrovėms, kurių 
vidutinis darbuotojų skaičių viršija 500 ir 
kurių bendra balanso suma viršija 20 
milijonų eurų arba grynosios pajamos 
viršija 40 milijonų eurų;

Or. en

Pagrindimas

Šio direktyvos projekto pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad labai didelės bendrovės būtų 
skaidrios akcininkams, piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Iš tikrųjų, jų veikla, įskaitant tos 
veiklos apimtį, yra tokia, kad esama viešojo intereso siekti didesnio skaidrumo, apimančio 
daugiau nei tik finansinė informacija. Tačiau siekiant neužkrauti pernelyg didelių sąnaudų 
reguliavimo institucijoms, proporcingas būtų privalomas reikalavimas, taikomas tik didelėms 
ir biržinėms bendrovėms.

Pakeitimas 33
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) 2013 m. gegužės 22 d. Europos 
Vadovų Taryba paragino nustatyti 
privalomą reikalavimą visoms didelėms 
bendrovėms ir grupėms teikti ataskaitas 
pagal šalis, kaip dalį 
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Direktyvos 2013/34/ES peržiūros. Todėl 
siekiant užtikrinti didesnį mokėjimų 
valdžios institucijoms skaidrumą, didelės 
įmonės arba viešojo intereso įmonės 
turėtų atskleisti reikšmingus mokėjimus, 
atliktus šalių, kuriose jos veikia, valdžios 
institucijoms. Kai įmanoma, tokia 
informacija turėtų būti skelbiama kaip 
metinių finansinių ataskaitų ar 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
priedas;

Or. en

Pakeitimas 34
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kaip reikalaujama Direktyvos 
78/660/EEB 51a straipsnio e dalyje, 
įstatymu numatytų auditorių ataskaitoje 
turėtų būti nuomonė dėl to, ar metinė 
ataskaita, įskaitant metinėje ataskaitoje 
pateiktą nefinansinę informaciją, atitinka 
tų pačių finansinių metų metinę 
atskaitomybę;

(14) kaip reikalaujama Direktyvos
78/660/EEB 51a straipsnio e dalyje, 
įstatymu numatytų auditorių ataskaitoje 
turėtų būti pareiškimo forma pateikta
nuomonė dėl metinėje ataskaitoje 
pateiktos nefinansinės informacijos ir dėl
to, ar ji atitinka tų pačių finansinių metų 
metinę atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 35
Sirpa Pietikäinen

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 36
Jutta Steinruck

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
atitinkamai įmonei priklausančios
bendrovės ir visos tiekimo grandinės
veiklos ir būklės pokyčių ir rezultatų 
apžvalga, kartu aprašant pagrindinę riziką 
ir neaiškumus, su kuriais ji susiduria.
Rizika šiame kontekste reiškia finansinius 
neaiškumus, taip pat socialinių ir 
ekologinių standartų nesilaikymą.

Or. de

Pakeitimas 37
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies a punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apžvalga – tai subalansuota ir visapusiška 
bendrovės veiklos ir jos būklės pokyčių ir 
rezultatų analizė, atlikta atsižvelgiant į 
veiklos mastą ir sudėtingumą;

Apžvalga – tai subalansuota ir visapusiška 
bendrovės veiklos ir jos būklės pokyčių ir 
rezultatų analizė, atlikta atsižvelgiant į 
veiklos mastą ir sudėtingumą. Rengiant 
ataskaitą skelbimui dalyvauja bendrovės 
tarybos ir stebėtojų tarybos nariai. Įmonių 
teikiamą informaciją tikrina 
nepriklausoma šalis. Jeigu nesilaikoma 
informacijos atskleidimo reikalavimų, 
valstybės narės taiko sankcijas;

Or. de

Pakeitimas 38
Jürgen Creutzmann

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

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 20 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 40 milijonų eurų, 
apžvalgoje tam tikrais atvejais taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija, 
visų pirma apie aplinkos, socialinius ir 
personalo reikalus, pagarbą žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Or. en
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Pagrindimas

Nefinansinės informacijos teikimo svarba skiriasi atsižvelgiant į pramonės sektorius. Kai 
kurioms bendrovėms ji gali būti itin svarbi ir gali būti išsivystęs atitinkamas rinkos 
spaudimas, tačiau kitoms ji gali būti nesvarbi. Todėl bendrovės turėtų turi galimybę 
nuspręsti, ar toks informacijos teikimas, koks numatytas dabartiniame informacijos teikimo 
reikalavimų variante, prasmingas.

Pakeitimas 39
Jutta Steinruck

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

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 apie įmonės 
veiklos poveikį visuomenei ir bent apie 
aplinkos, socialinius, lyčių lygybės ir
užimtumo reikalus, įskaitant socialinio 
dialogo, laisvės burtis į koalicijas, 
kolektyvinių sutarčių laikymosi ir 
profesinių sąjungų nustatytų darbuotojų 
teisių užtikrinimą, taip pat ir pagarbą 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 40
Malcolm Harbour

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

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:

biržinių 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:

Or. en

Pagrindimas

Šio direktyvos projekto pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad labai didelės bendrovės būtų 
skaidrios akcininkams, piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Iš tikrųjų, jų veikla, įskaitant tos 
veiklos apimtį, yra tokia, kad esama viešojo intereso siekti didesnio skaidrumo, apimančio 
daugiau nei tik finansinė informacija. Tačiau siekiant neužkrauti pernelyg didelių sąnaudų 
reguliavimo institucijoms, proporcingas būtų privalomas reikalavimas, taikomas tik didelėms 
ir biržinėms bendrovėms.

Pakeitimas 41
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendrovei ir visuomenei kylančią riziką, 
susijusią su tais aspektais, ir tai, kaip 
bendrovė tą riziką valdo. Bendrovei 
kylanti rizika šiame kontekste reiškia 
finansinius neaiškumus, taip pat 
socialinių ir ekologinių standartų 
nesilaikymą.
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Or. de

Pakeitimas 42
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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Spręsti, ar vykdyti įmonių socialinės atsakomybės politiką, paliekama bendrovėms. Tokiu 
atveju galima daryti išvadą, kad bendrovė nemano, jog ši politika svarbi jos ekonominei 
veiklai ir (arba) investuotojai iš esmės nesidomi šia informacija. Todėl neaišku, kodėl 
bendrovė turėtų tai paaiškinti.

Pakeitimas 43
Jutta Steinruck

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. de

Pakeitimas 44
Cornelis de Jong
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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 netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė 
pateikia paaiškinimą, kodėl taip yra.
Paaiškinime pateikiamas rizikos, 
kylančios dėl sprendimo nevykdyti su šiais 
aspektais susijusios politikos, 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 ir subrangos grandinėmis, veikla.
Europos Parlamentas ir Taryba iki 
2015 m. pabaigos priima ir reguliariai 
atnaujina šios direktyvos priemonių, 
susijusių su nefinansiniu pareiškimu, 
taikymo gaires. Šios gairės parengiamos 
remiantis Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“ ir Ekonominio 
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 srityje, 
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
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Pakeitimas 45
Jutta Steinruck

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
remiasi Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) tarptautinio 
verslo įmonių gairėmis ir Visuotinės 
ataskaitų teikimo iniciatyvos rodikliais.

Or. de

Pakeitimas 46
Malcolm Harbour

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 ir, jei taip yra, nurodo kokiomis 
sistemomis ji rėmėsi.

Šių sistemų klausimu Europos Komisija 
ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo šios 
direktyvos paskelbimo dienos išleidžia 
neprivalomas gaires dėl konkrečių 
sistemų svarbos tam tikriems nefinansinės 
informacijos teikimo tipams, kad būtų 
lengviau palyginti nefinansinės 
informacijos teikimą bendrojoje rinkoje.
Europos Komisija parengia šias gaires 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
nacionalinėmis reguliavimo 
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institucijomis, įmonėmis ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Įvairios sistemos, atitinkamoje konstatuojamojoje dalyje Komisijos nurodytos kaip modeliai, 
kuriais reikėtų naudotis, gali supainioti bendroves. Parengusi neprivalomas gaires, Komisija 
padėtų išsiaiškinti, kokias sistemas ji laiko tinkamomis atsižvelgiant į pranešamos 
nefinansinės informacijos tipą. Be to, jei Komisija parengs šias gaires, bus lengviau palyginti 
bendroves bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 47
Sirpa Pietikäinen

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
remiasi bent Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“ ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis. Be to, bendrovė taip pat gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, nurodo,
kokiomis sistemomis ji rėmėsi.

Vėliausiai iki 2018 m. 31 d. Komisija 
pagal [naujos Direktyvos 2013/34 49] 
straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi bendros Europos 
nefinansinės informacijos teikimo 
sistemos kriterijai. Šie kriterijai nustatomi 
vadovaujantis esamomis nacionalinėmis, 
ES ar tarptautinėmis sistemomis ir apima 
aspektų, apie kuriuos turi būti pateikiama 
informacija, pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius.
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Or. en

Pakeitimas 48
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su užimtumu susijusi informacija apima 
bent šiuos rodiklius:

Or. de

Pakeitimas 49
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pagal darbų sutartį dirbančių asmenų 
skaičių;

Or. de

Pakeitimas 50
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto trečios pastraipos i a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

darbuotojų kaitos rodiklį;

Or. de

Pakeitimas 51
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

veiklos rezultatus, susijusius su darbu visą 
darbo dieną, ne visą darbo dieną ir pagal 
terminuotas sutartis;

Or. de

Pakeitimas 52
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

organizuotumo profesinių sąjungų 
lygmeniu laipsnį, įskaitant procentinę 
darbuotojų, kuriems taikomos 
kolektyvinės sutartys, dalį;

Or. de

Pakeitimas 53
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 1 dalies b punkto trečios pastraipos i d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vyrų ir moterų bazinės algos santykį;

Or. de

Pakeitimas 54
Jürgen Creutzmann

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 suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir, tam tikrais 
atvejais, nefinansiniai pagrindiniai veiklos 
rezultatų rodikliai, susiję su konkrečia 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 55
Cornelis de Jong

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 

tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei ir poveikiui 
visuomenei, aplinkai ir žmogaus teisėms



PE521.487v01-00 22/37 AM\1005512LT.doc

LT

pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

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

Pakeitimas 56
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 4 dalis

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 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, skelbiama kartu 
su ja arba joje nurodoma.“

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nefinansinės informacijos svarbos, bendrovės vis vien turėtų turėti galimybę laisvai 
nuspręsti, kaip ir kur ją skelbti. Bendrovės, kurios jau skelbia atskiras ataskaitas, turėtų turėti 
galimybę ir toliau tai daryti.

Pakeitimas 57
Jürgen Creutzmann

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

Jau esama teisinių reikalavimų dėl valdybos sudėties atskleidimo. Be to, pasiūlyme nustatomi 
tikslūs parametrai, pagal kuriuos, atrodo, nustatoma tam tikros formos įvairovės politika, 
užuot tiesiog nustačius, kad informaciją atskleisti privaloma.

Pakeitimas 58
Sirpa Pietikäinen

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.“

bendrovės 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.“
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Or. en

Pakeitimas 59
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
18 straipsnio 2a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a straipsnis
Ataskaitų teikimas pagal šalis

2a. Didelės įmonės ir viešojo intereso 
įmonės su finansiniais pareiškimais 
susijusiose pastabose, nurodydamos 
valstybę narę ir trečiąją valstybę, kurioje ji 
įsisteigusi, 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.
(Tai turėtų būti nurodyta prieš šios 
direktyvos 1 straipsnį).

Or. en

Pakeitimas 60
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
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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 ir jų tiekėjų, kaip visumos, 
veiklos ir jų būklės rezultatų ir pokyčių 
apžvalga, kartu aprašant pagrindinę riziką 
ir neaiškumus, su kuriais jos susiduria.
Rizika šiame kontekste reiškia finansinius 
neaiškumus, taip pat socialinių ir 
ekologinių standartų nesilaikymą.

Or. de

Pakeitimas 61
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apžvalgoje subalansuotai ir išsamiai, 
atsižvelgiant į veiklos mastą ir 
sudėtingumą, išanalizuojami įmonės 
veiklos ir būklės pokyčiai bei rezultatai ir 
konsoliduotų bendrovių kaip visumos 
būklė.

Apžvalgoje subalansuotai ir išsamiai, 
atsižvelgiant į veiklos mastą ir 
sudėtingumą, išanalizuojami įmonės 
veiklos ir būklės pokyčiai bei rezultatai ir 
konsoliduotų bendrovių kaip visumos 
būklė. Rengiant ataskaitą skelbimui 
dalyvauja bendrovės tarybos ir stebėtojų 
tarybos nariai. Įmonių teikiamą 
informaciją tikrina nepriklausoma šalis.
Jeigu nesilaikoma informacijos 
atskleidimo reikalavimų, valstybės narės 
taiko sankcijas.

Or. de

Pakeitimas 62
Jürgen Creutzmann
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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 500 
darbuotojų ir kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 40 
milijonų EUR, apžvalgoje tam tikrais 
atvejais taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija, visų pirma
apie aplinkos, socialinius ir personalo 
reikalus, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Nefinansinės informacijos teikimo svarba skiriasi atsižvelgiant į pramonės sektorius. Kai 
kurioms bendrovėms ji gali būti itin svarbi ir gali būti išsivystęs atitinkamas rinkos 
spaudimas, tačiau kitoms ji gali būti nesvarbi. Todėl bendrovės turėtų turi galimybę 
nuspręsti, ar toks informacijos teikimas, koks numatytas dabartiniame informacijos teikimo 
reikalavimų variante, prasmingas.

Pakeitimas 63
Jutta Steinruck

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 

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



AM\1005512LT.doc 27/37 PE521.487v01-00

LT

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:

bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 40 
milijonų EUR, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija
apie įmonės veiklos poveikį visuomenei ir
bent apie aplinkos, socialinius, lyčių 
lygybės ir užimtumo reikalus, įskaitant 
socialinio dialogo, laisvės burtis į 
koalicijas, kolektyvinių sutarčių laikymosi 
ir profesinių sąjungų nustatytų 
darbuotojų teisių užtikrinimą, taip pat ir
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 64
Malcolm Harbour

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 biržinių
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:

Or. en

Pagrindimas

Šio direktyvos projekto pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad labai didelės bendrovės būtų 
skaidrios akcininkams, piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Iš tikrųjų, jų veikla, įskaitant tos 
veiklos apimtį, yra tokia, kad esama viešojo intereso siekti didesnio skaidrumo, apimančio 
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daugiau nei tik finansinė informacija. Tačiau siekiant neužkrauti pernelyg didelių sąnaudų 
reguliavimo institucijoms, proporcingas būtų privalomas reikalavimas, taikomas tik didelėms 
ir biržinėms bendrovėms.

Pakeitimas 65
Sirpa Pietikäinen

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 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,
atsižvelgiant į visą įmonės tiekimo 
grandinę, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 66
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

bendrovei ir visuomenei kylančią riziką, 
susijusią su tais aspektais, ir tai, kaip 
bendrovė tą riziką valdo. Bendrovei 
kylanti rizika šiame kontekste reiškia 
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finansinius neaiškumus, taip pat 
socialinių ir ekologinių standartų 
nesilaikymą.

Or. de

Pakeitimas 67
Jürgen Creutzmann

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Spręsti, ar vykdyti įmonių socialinės atsakomybės politiką, paliekama bendrovėms. Tokiu 
atveju galima daryti išvadą, kad bendrovė nemano, jog ši politika svarbi jos ekonominei 
veiklai ir (arba) investuotojai iš esmės nesidomi šia informacija. Todėl neaišku, kodėl 
bendrovė turėtų tai paaiškinti.

Pakeitimas 68
Jutta Steinruck

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.

Išbraukta.
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Or. de

Pakeitimas 69
Cornelis de Jong

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, jos pateikia paaiškinimą, kodėl 
taip yra. Paaiškinime pateikiamas rizikos, 
kylančios dėl sprendimo nevykdyti su šiais 
aspektais susijusios politikos, 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 ir subrangos grandinėmis, veikla.
Europos Parlamentas ir Taryba iki 
2015 m. pabaigos priima ir reguliariai 
atnaujina šios direktyvos priemonių, 
susijusių su nefinansiniu pareiškimu, 
taikymo gaires. Šios gairės parengiamos 
remiantis Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“ ir Ekonominio 
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 srityje, 
apima bent žemės naudojimą, vandens 
naudojimą, išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir medžiagų 
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naudojimą. Gairėse nustatomos bendros 
nuostatos ir atskiriems sektoriams 
taikomos nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 70
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teikiant tokią informaciją konsoliduotoje 
metinėje ataskaitoje remiamasi 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gairėmis ir Visuotinės ataskaitų 
teikimo iniciatyvos rodikliais.

Or. de

Pakeitimas 71
Malcolm Harbour

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Šių sistemų klausimu Europos Komisija 
ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo šios
direktyvos paskelbimo dienos išleidžia 
neprivalomas gaires dėl konkrečių 
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sistemų svarbos tam tikriems nefinansinės 
informacijos teikimo tipams, kad būtų 
lengviau palyginti nefinansinės 
informacijos teikimą bendrojoje rinkoje.
Europos Komisija parengia šias gaires 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, 
nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, įmonėmis ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis.

Or. en

Pagrindimas

Įvairios sistemos, atitinkamoje konstatuojamojoje dalyje Komisijos nurodytos kaip modeliai, 
kuriais reikėtų naudotis, gali supainioti bendroves. Parengusi neprivalomas gaires, Komisija 
padėtų išsiaiškinti, kokias sistemas ji laiko tinkamomis atsižvelgiant į pranešamos 
nefinansinės informacijos tipą. Be to, jei Komisija parengs šias gaires, bus lengviau palyginti 
bendroves bendrojoje rinkoje.

Pakeitimas 72
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teikdama tokią informaciją bendrovė 
remiasi bent Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“ ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis. Be to, bendrovė taip pat gali
remtis nacionalinėmis, ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei ji tą daro,
nurodo, kokiomis sistemomis rėmėsi.
Vėliausiai iki 2018 m. 31 d. Komisija 
pagal [naujos Direktyvos 2013/34 49] 
straipsnį priima deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomi bendros Europos 
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nefinansinės informacijos teikimo 
sistemos kriterijai. Šie kriterijai nustatomi 
vadovaujantis esamomis nacionalinėmis, 
ES ar tarptautinėmis sistemomis ir apima 
aspektų, apie kuriuos turi būti pateikiama 
informacija, pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 73
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su užimtumu susijusi informacija apima 
bent šiuos rodiklius:

Or. de

Pakeitimas 74
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pagal darbų sutartį dirbančių asmenų 
skaičių;

Or. de

Pakeitimas 75
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirtos a pastraipos i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

darbuotojų kaitos rodiklį;

Or. de

Pakeitimas 76
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

veiklos rezultatus, susijusius su darbu visą 
darbo dieną, ne visą darbo dieną ir pagal 
terminuotas sutartis;

Or. de

Pakeitimas 77
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos i c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

organizuotumo profesinių sąjungų 
lygmeniu laipsnį, įskaitant procentinę 
darbuotojų, kuriems taikomos 
kolektyvinės sutartys, dalį;

Or. de
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Pakeitimas 78
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos i d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vyrų ir moterų bazinės algos santykį;

Or. de

Pakeitimas 79
Jürgen Creutzmann

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 suprasti, 
analizuojami konkrečiai veiklai svarbūs ir 
finansiniai, ir, tam tikrais atvejais,
nefinansiniai pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 80
Cornelis de Jong

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

veiklos rezultatams ar būklei ir poveikiui 
visuomenei, aplinkai ir žmogaus teisėms
suprasti, taip pat siekiant, kad peržiūra 
būtų skaidri ir palyginama, analizuojami 
konkrečiai veiklai svarbūs ir finansiniai, ir 
nefinansiniai pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 81
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 4 dalis

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 
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, 
skelbiama kartu su ja arba joje 
nurodoma.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nefinansinės informacijos svarbos, bendrovės vis vien turėtų turėti galimybę laisvai 
nuspręsti, kaip ir kur ją skelbti. Bendrovės, kurios jau skelbia atskiras ataskaitas, turėtų turėti 
galimybę ir toliau tai daryti.
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Pakeitimas 82
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a straipsnis
Direktyvos 2013/34/ES pakeitimai

Direktyva 2013/34/ES iš dalies keičiama 
taip:
1) Įterpiamas šis straipsnis:
„41a straipsnis
Visų kiekvienos šalies sektorių duomenų 
atskleidimas
1. Valstybės narės reikalauja, kad 
kiekviena bendrovė, nurodydama valstybę 
narę ir trečiąją valstybę, kurioje ji 
įsisteigusi, kasmet viešai atskleistų šią 
konsoliduotą informaciją apie finansinius 
metus:
a) pavadinimą (-us), veiklos pobūdį ir 
geografinę padėtį;
b) apyvartą;
c) darbuotojų skaičių visos darbo dienos 
ekvivalentais;
d) pelną arba nuostolius nesumokėjus 
mokesčių;
e) pelno arba nuostolių mokestį;
f) gautas valstybės subsidijas.
2. 1 dalyje nurodyta informacija 
audituojama pagal Direktyvą 2006/43/EB 
ir skelbiama, jei įmanoma, kaip 
atitinkamos bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų arba, kai taikoma, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
priedas.“

Or. en


