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Pakeitimas 13
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA,

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 
78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl 
tam tikrų didelių bendrovių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo

kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 
78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl 
tam tikrų didelių bendrovių ir grupių 
finansinės, nefinansinės ir įvairovės 
informacijos atskleidimo

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 14
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnio 
1 dalį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 50 straipsnio 
1 dalį ir 153 straipsnio 2 dalį,

Or. en

Pakeitimas 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti ES piliečių 
pasitikėjimą bendrovėmis labai svarbus 
didesnis skaidrumas didelių bendrovių 
veiklos klausimais, ypač informavimas 
apie įmonės (-ių) pavadinimą (-us), 
veiklos pobūdį ir jos (-ų) geografinę 
buvimo vietą, apyvartą, darbuotojų 
skaičių, išreikštą visos darbo dienos 
ekvivalentais, pelną, sumokėtus pelno 
mokesčius ir gautas subsidijas. Todėl 
privalomą informacijos teikimą šioje 
srityje galima laikyti svarbiu įmonių 
atsakomybės suinteresuotiesiems 
subjektams ir visuomenei aspektu;

Or. en

Pakeitimas 16
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) esama įrodymų, iš kurių matyti, kad 
nefinansinės informacijos atskleidimas 
gerina bendrovių socialinę, aplinkos ir 
žmogaus teisių politiką ir valdymo 
sistemas, taip mažinant neigiamą jų 
veiklos poveikį. Iš įrodymų taip pat matyti, 
kad įmonės, tinkamai analizuojančios ir 
atskleidžiančios nefinansinę informaciją,
didina savo konkurencingumą, sutaupo 
sąnaudų, joms paprasčiau gauti kapitalo, 
pasiekia geresnių rezultatų finansų 
rinkose ir yra stabilesnės;

Or. en
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Pakeitimas 17
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ataskaitų teikimo procedūrų 
derinimas ES lygmeniu reikalingas 
siekiant suteikti visų jos valstybių narių
suinteresuotiesiems subjektams tikrumą ir 
gerą įmonės reputaciją užtikrinančius 
duomenis;

Or. it

Pakeitimas 18
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos 
ir kyšininkavimo klausimų. Tokiame 
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos aprašymas;

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių, su lytimi ir užimtumu susijusių 
reikalų, įskaitant socialinį dialogą ir 
profesinių sąjungų teises, 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. es



PE521.693v01-00 6/56 AM\1006654LT.doc

LT

Pakeitimas 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos 
ir kyšininkavimo klausimų. Tokiame 
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos aprašymas;

(6) siekiant padidinti visoje Sąjungoje 
atskleidžiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, reikėtų 
įpareigoti bendroves į metines ataskaitas 
įtraukti nefinansinį pareiškimą su 
informacija bent dėl aplinkos reikalų, 
socialinių ir su personalu susijusių reikalų, 
pagarbos žmogaus teisėms, antikorupcijos 
ir kyšininkavimo klausimų. Tokiame 
pareiškime turėtų būti su tais klausimais 
susijusių politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos aprašymas, atsižvelgiant į visą 
bendrovių tiekimo grandinę;

Or. en

Pakeitimas 20
Jean-Pierre Audy

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 

(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 bei mokestinio 
sukčiavimo klausimų. Tokiame pareiškime 
turėtų būti su tais klausimais susijusių 
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rizikos aprašymas; politikos krypčių, rezultatų ir rizikos 
aprašymas;

Or. fr

Pakeitimas 21
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nefinansinės informacijos 
atskleidimas turėtų būti grindžiamas 
bendrovių atliekamu rizika pagrįstu 
išsamiu patikrinimu siekiant, jei reikia, 
nustatyti daromą ir galimą neigiamą 
poveikį jų dydžiui, darbo pobūdžiui ir 
aplinkybėms, užkirsti jam kelią ir jį 
sumažinti bei įvertinti neigiamo poveikio 
rizikos rimtumą. Išsamaus patikrinimo 
principai išdėstyti Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėse ir JT Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniuose principuose, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, kurių Komisija 
įsipareigojo laikytis;

Or. en

Pakeitimas 22
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) dažnesnės nuorodos į galiojančią 
tvarumo ir ataskaitų teikimo sistemą, taip 
pat tolesnis naujų sistemų kūrimas 
skatina perėjimą prie tvarios pasaulio 
ekonomikos. Vis dėlto pasaulyje, taip pat 
ir besivystančiose šalyse vis dažniau 
numatant informacijos tvarumo 
klausimais įtraukimo į ataskaitas 
reikalavimus, sistemų suderinimas ir 
harmonizavimas tampa vis sudėtingiau 
išsprendžiama problema, nes kyla 
pavojus, kad standartai gali iš dalies 
sutapti, prieštarauti vieni kitiems ir net 
konkuruoti;

Or. en

Pakeitimas 23
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(7) pateikdamos tą informaciją apie teisių 
ir vertybių, saugomų tarptautinės teisės 
normomis, laikymąsi, bendrovės taiko
Verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus, kuriais įgyvendinama JT 
sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“, 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gaires, be to, bendrovės gali remtis 
nacionalinėmis sistemomis, europinėmis 
sistemomis, kaip antai Aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistema (EMAS), ir 
kitomis tarptautinėmis sistemomis, kaip 
antai Jungtinių Tautų pasauliniu 
susitarimu, Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) 26000 standartu, 
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socialinės politikos principų ir Visuotine 
ataskaitų teikimo iniciatyva;

Tarptautinės darbo organizacijos trišale 
deklaracija dėl tarptautinio verslo įmonių ir 
socialinės politikos principų ir Visuotine 
ataskaitų teikimo iniciatyva;

Or. en

Pakeitimas 24
Bernd Lange

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 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“, 2011 m. 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. Tačiau ES 
įmonės visų pirma turėtų orientuotis į 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gaires, siekiant užtikrinti įmonių 
socialinės atsakomybės politikos 
palyginamumą ir nustatyti griežtą 
standartą. Per penkerius metus įsigaliojus 
šiai direktyvai turėtų būti nustatytas 
privalomas standartas;

Or. de
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Pakeitimas 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) metinėse ataskaitose turi būti 
pateikiami su konkrečiu verslo sektoriumi 
susiję nefinansiniai pagrindiniai veiklos 
rodikliai, būtini norint suprasti bendrovių 
poveikį žmogaus teisėms, socialinį poveikį 
ir poveikį aplinkai. Su aplinkosaugos 
aspektais susiję nefinansiniai rodikliai 
turėtų apimti, pvz., išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio ir 
medžiagų, vandens bei žemės naudojimo 
vertinimą. Šis vertinimas turėtų apimti šių 
išteklių naudojimo bendrovių tiekimo 
grandinėje įvertinimą;

Or. en

Pakeitimas 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekdama padidinti bendrovių 
teikiamos nefinansinės informacijos 
nuoseklumą ir palyginamumą, Komisija 
turėtų parengti suderintą pagrindinių 
veiklos rodiklių ir išteklių naudojimo 
vertinimo metodikos sistemą, 
atsižvelgdama į tarptautines sistemas, visų 
pirma susijusias su bendrovių pareiga 
gerbti teises ir vertybes, ginamas 
tarptautinės teisės normomis;
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Or. en

Pakeitimas 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7c) valstybės narės užtikrina, kad būtų 
tinkamų ir veiksmingų priemonių, 
kuriomis būtų užtikrinta, kad bendrovės 
visapusiškai, tiksliai ir patikimai atskleistų 
nefinansinę informaciją pagal šios 
direktyvos nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 28
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) investuotojams suteikiant prieigą prie 
nefinansinės informacijos žengiamas 
žingsnis link tarpinio tikslo – rinkos ir 
politikos paskatų, kuriomis verslui 
atlyginama už investicijas į našumą –
įgyvendinimo iki 2020 m., kaip numatyta 
„Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
plane“14;

(9) investuotojams suteikiant prieigą prie 
nefinansinės informacijos žengiamas 
žingsnis link tarpinio tikslo – rinkos ir 
politikos paskatų, kuriomis verslui 
atlyginama už investicijas į našumą –
įgyvendinimo iki 2020 m., kaip numatyta 
„Efektyvaus išteklių naudojimo Europos 
plane“14. Į būsimas priemones įmonių 
socialinės atsakomybės srityje reikia 
žiūrėti atsižvelgiant į visą vertės grandinę, 
t. y. nuo žaliavos iki prekybos ir antrinio 
perdirbimo;

Or. de
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Pakeitimas 29
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 17,5 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija 
35 milijonų eurų;

Or. en

Pagrindimas

Didelės bendrovės sąvoka turėtų būti aiškinama vadovaujantis 4-ojoje apskaitos direktyvoje 
pateikta apibrėžtimi, pagal kurią didele bendrove laikoma tokia bendrovė, kurios vidutinis 
darbuotojų skaičius viršija 250, o bendra balanso suma viršija 17,5 milijonų eurų arba 
grynosios pajamos viršija 35 milijonų eurų.

Pakeitimas 30
Josefa Andrés Barea

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 

(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 
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toms bendrovėms, kurių vidutinis 
darbuotojų skaičių viršija 500 ir kurių 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
eurų arba grynosios pajamos viršija 40 
milijonų eurų;

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. es

Pakeitimas 31
Josefa Andrés Barea

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 informaciją apie 
įvairovės politiką, susijusią su lyties ir 
kitais aspektais, pvz., amžiumi, geografine 
įvairove, neįgalumu, išsilavinimu ir 
profesine patirtimi, 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. es

Pakeitimas 32
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, išsilavinimo ir 
profesinės patirties įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik didelėms 
biržinėms bendrovėms. Todėl ši prievolė 
neturėtų būti taikoma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios gali būti 
atleistos nuo tam tikrų ataskaitų teikimo 
reikalavimų pagal Direktyvos 78/660/EEB 
27 straipsnį. Atskleidžiama informacija 
apie įvairovės politiką turėtų būti 
bendrovės valdymo pareiškimo, numatyto 
Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnyje, 
dalimi. Bendrovės, kurios tokios įvairovės 
politikos neturi, neturėtų būti įpareigotos ją 
sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
ypatingų poreikių, 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;

Or. el

Pakeitimas 33
Francisco Sosa Wagner

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 

(16) prievolė atskleisti informaciją apie 
amžiaus, lyties, geografinės įvairovės, 
neįgalumo, 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 
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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;

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. es

Pagrindimas

Neįgalumas – viena iš diskriminacijos priežasčių, aptariamų ES kovos su diskriminacija 
teisės aktuose; neįgalumas (kaip ir amžius, lytis, geografinė kilmė ir kt. aspektai) 
diskriminacijos priežastimi taip pat pripažįstamas Europos Sąjungos sutartyje (10 straipsnis), 
be to, Europos strategijoje dėl negalios neįgalumo klausimą raginama įtraukti į visas ES 
politikos sritis – tai reiškia, kad jis įtraukiamas į bendras viešąsias įmonių socialinės 
atsakomybės darbotvarkes.

Pakeitimas 34
Alejo Vidal-Quadras

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 

(16) prievolė atskleisti amžiaus, lyties, 
geografinės įvairovės, negalios,
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 
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taip yra; sukurti, tačiau turėtų aiškiai išdėstyti, kodėl 
taip yra;

Or. en

Pakeitimas 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„1. a) metinėje ataskaitoje pateikiama 
teisinga bendrovės veiklos ir būklės 
pokyčių ir rezultatų apžvalga, kartu 
aprašant pagrindinės rizikos ir neaiškumų, 
su kuriais ji susiduria, valdymą.

Or. ro

Pakeitimas 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el
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Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas. Tekstas keičiamas tik graikų kalba.

Pakeitimas 37
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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. Pareiga 
teikti ataskaitas turėtų būti pagal 
galimybes orientuojama į 2011 m. EBPO 
tarptautinio verslo įmonių gaires;

Or. de

Pakeitimas 38
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas. Tekstas keičiamas tik graikų kalba.
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Pakeitimas 39
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 20 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 40 milijonų eurų, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija apie bendrovės 
veiklos poveikį visuomenei, susijusį bent 
su aplinkos, socialiniais, užimtumo ir 
lyties aspektais, įskaitant socialinį dialogą 
ir pagarbą profesinių sąjungų teisėms,
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. es

Pakeitimas 40
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 

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 
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pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus, 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

pareiškimas su informacija bent apie 
aplinkos, socialinius ir personalo reikalus
(be kitų, duomenys apie asociacijų laisvę, 
kolektyvinių sutarčių taikymą ir interesų 
atstovavimą įmonėje), pagarbą žmogaus
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 ir personalo reikalus, 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, atsižvelgiant į 
visą bendrovės tiekimo grandinę, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 42
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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) 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, tam 
tikrais atvejais apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija, 
ypač susijusia su aplinkos, socialiniais ir 
personalo reikalais, pagarba žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektais, įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Nefinansinių ataskaitų svarba skiriasi skirtinguose pramonės sektoriuose. Nors kai kurioms 
bendrovėms jos gali būti labai svarbios, o rinkos spaudimas nuo jų priklauso, kitoms 
įmonėms jos gali būti nesvarbios. Todėl pačios bendrovės turėtų nuspręsti, ar tokios 
ataskaitos, kokios numatytos dabartinėje ataskaitų reikalavimų versijoje, turi prasmės.

Pakeitimas 43
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 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 bei mokestinio sukčiavimo 
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aspektus, įskaitant:

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma pridėti reikalavimą skelbti nefinansinę informaciją, kuria naudojantis būtų galima 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu, nes tai yra Didžiojo dvidešimtuko tikslas.

Pakeitimas 44
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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:

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas. Tekstas keičiamas tik graikų kalba.

Pakeitimas 45
Josefa Andrés Barea

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

iia) su šiais klausimais susijusius didelius 
incidentus, įvykusius per ataskaitinį 
laikotarpį;

Or. es

Pagrindimas

Į ataskaitą, kurioje apžvelgiama nefinansinė padėtis, turi būti įtraukta informacija apie visus 
didelius incidentus, susijusius su nustatytais klausimais, nes ši informacija būtina, kad 
vartotojai ir investuotojai galėtų aiškiai ir išsamiai įvertinti bendrovės veiklos poveikį.

Pakeitimas 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
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) riziką, susijusią su tais bendrovės 
veiklos aspektais, dėl kurių gali pasireikšti 
arba pasireiškė nepageidaujamas 
socialinis poveikis, poveikis aplinkai ir 
žmogaus teisėms, ir tai, kaip bendrovė tą 
riziką valdo.

Or. en

Pakeitimas 47
Josefa Andrés Barea

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

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

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

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas siekiant, kad tekstas būtų suderintas su nauja įmonių socialinės 
atsakomybės apibrėžtimi.

Pakeitimas 48
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
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) pagrindinę sektoriui būdingą riziką, 
susijusią su tais aspektais, ir tai, kaip 
bendrovė tą riziką valdo.

Or. it

Pagrindimas

Skirtingose įmonėse suinteresuotiesiems subjektams gresianti rizika yra nevienoda, ir neturint 
objektyvių sunormintų parametrų negalima nustatyti rizikos skalės.

Pakeitimas 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

iiia) išteklių naudojimo analizę, įskaitant 
bent jau žemės ir vandens naudojimo, 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio, energijos vartojimo ir 
medžiagų naudojimo rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 50
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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

Pačios bendrovės turi nuspręsti, ar laikytis įmonių socialinės atsakomybės (angl. CSR) 
politikos. Tokiu atveju galima teigti, kad bendrovė nemano, jog ši politika svarbi ekonominei 
jos veiklai, ir (arba) investuotojai nėra labai suinteresuoti šia informacija. Taigi, neaišku, 
kodėl bendrovė turėtų tai paaiškinti.

Pakeitimas 51
Josefa Andrés Barea

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

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

Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė 
pateikia paaiškinimą, kodėl taip yra. 
Paaiškinime pateikiamas sprendimo 
netaikyti su šiais aspektais susijusios 
politikos rizikos vertinimas.
Bendrovės veiklos poveikio visuomenei 
vertinimas apima poveikį, kurį daro 
pranešančiosios bendrovės veikla, taip pat 
kitų bendrovių veikla, susijusi su 
pranešančiąja bendrove dėl verslo 
santykių, pvz., bendrųjų įmonių iniciatyvų 
ir tiekimo bei subrangos grandinių.

Or. es

Pagrindimas

Kaip pabrėžta Europos Parlamento pranešimuose dėl įmonių socialinės atsakomybės, svarbu, 
kad nefinansinė informacija taip pat apimtų subrangos ir tiekimo grandines. Be to, būtina, 
kad investuotojai ir vartotojai būtų informuojami apie bendrovių, kurios nevykdo su 
nefinansinės informacijos klausimais susijusios politikos, atliekamą rizikos vertinimą.

Pakeitimas 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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, kuriai taikoma ši direktyva 
ir kurioje dirba mažiau kaip 500 
darbuotojų, netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė 
pateikia paaiškinimą, kodėl taip yra.

Or. en
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Pagrindimas

„Laikymosi ir paaiškinimo požiūris“ turėtų būti taikomas bendrovėms, kuriose dirba 250–
500 darbuotojų. Bendrovėms, turinčioms daugiau kaip 500 darbuotojų, reikalavimas skelbti 
šioje direktyvoje numatytą informaciją turėtų būti privalomas.

Pakeitimas 53
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 
turėtų atsižvelgti į savo pareigą gerbti 
teises ir vertybes, saugomas tarptautinės 
teisės normų. Šiuo atžvilgiu bendrovės 
taiko Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus, 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 jos tą daro, jos nurodo, 
kokiomis sistemomis jos rėmėsi. Ši 
nuostata taikoma nepažeidžiant šios 
direktyvos arba kitų Europos Sąjungos 
teisės aktų reikalavimų ar gairių, kuriose 
pateikiamos konkretesnės bendrovių 
nefinansinės informacijos atskleidimo 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 54
Josefa Andrés Barea
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 turi 
remtis šios direktyvos nuostatų dėl 
nefinansinės informacijos taikymo 
gairėmis praėjus vieniems metams nuo šių 
gairių priėmimo. Iki tol bendrovė turi 
remtis bent verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais, pagal kuriuos 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių
gairėmis. Bendrovė taip pat gali remtis 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, nurodo kokiomis 
sistemomis ji rėmėsi;

Or. es

Pakeitimas 55
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 poveikiui 
visuomenei suprasti, taip pat siekiant, kad 
analizė būtų skaidri ir palyginama, yra
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla. Į analizę 
įtraukiami Europos Komisijos parengtose 
gairėse nustatyti pagrindiniai veiklos 
rezultatų rodikliai, praėjus vieniems 
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metams nuo šių gairių priėmimo;

Or. es

Pagrindimas

Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti tinkamą įvairių 
bendrovių pateiktos informacijos palyginamumo lygį.

Pakeitimas 56
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 bei jos 
poveikiui žmogaus teisėms, socialiniam 
poveikiui ir poveikiui aplinkai suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir nefinansiniai 
pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, 
susiję su konkrečia veikla;

Or. en

Pakeitimas 57
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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, 

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

Or. en

Pakeitimas 58
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) siekdama įgyvendinti 46 straipsnio 
reikalavimus Komisija priima 
deleguotuosius aktus, remdamasi 53a 
straipsniu (nauju), kuriame nustatyti 
susiję minimalūs rodikliai, apimantys bent 
šią informaciją:
– socialinę: pagal lytį ir regioną 
suskirstytus duomenis apie užimtumą, 
kolektyvines sutartis, darbo užmokesčio 
struktūrą, sveikatą ir saugą, švietimą ir 
mokymą;
– aplinkos: duomenis apie išteklių 
naudojimą, įskaitant bent jau žemės ir 
vandens naudojimo, išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, energijos 
vartojimo ir medžiagų naudojimo 
rodiklius;
– žmogaus teisių: duomenis apie įvairius 
įmonių, tiekėjų ir kitų verslo partnerių dėl 
žmogaus teisių pateiktus skundus ar 
veiksmus, kurių imtasi.
Deleguotieji aktai priimami per 18 
mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo 
dienos.

Or. en



PE521.693v01-00 30/56 AM\1006654LT.doc

LT

Pakeitimas 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) Komisija įsteigia Nefinansinių 
duomenų atskleidimo patariamąją 
valdybą, skirtą teikti paramą įgyvendinant 
reikalavimus dėl nefinansinių ataskaitų 
teikimo ir įtraukti suinteresuotuosius 
subjektus į metodikos ir tarptautinių 
standartų bei nefinansinių veiklos 
rodiklių, nurodytų 46 straipsnio 1 dalyje, 
taikymo gairių rengimą atvirai ir 
proporcingai.

Or. en

Pakeitimas 60
Bernd Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) trečiosiose šalyse veikiančios įmonės, 
vykdydamos pareigą teikti ataskaitas ir 
atsižvelgdamos į aplinkos, socialinius ir 
personalo reikalus bei pagarbą žmogaus 
teisėms, apibūdina ir savo veiklą 
trečiosiose šalyse.“

Or. de
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Pakeitimas 61
Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. 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.“

„4. 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, kuri skelbiama 
kartu arba joje minima.“

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nefinansinės informacijos svarbos, bendrovės vis tiek turėtų turėti galimybę 
nuspręsti, kaip ir kur ją skelbti. Bendrovės, skelbiančios atskiras ataskaitas, turėtų turėti 
galimybę ir toliau tai daryti.

Pakeitimas 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Kai bendrovė parengia tuos pačius 
finansinius metus apimančią visapusišką 
ataskaitą, kuri remiasi nacionalinėmis, 
europinėmis ar tarptautinėmis sistemomis 
ir apima 1 dalies b punkte numatytą 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.



PE521.693v01-00 32/56 AM\1006654LT.doc

LT

informaciją, ji atleidžiama nuo prievolės 
parengti nefinansinį pareiškimą, nurodytą 1 
dalies b punkte, jei tokia ataskaita yra 
metinės ataskaitos dalis.“

Or. el

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas. Tekstas keičiamas tik graikų kalba.

Pakeitimas 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. el

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas. Tekstas keičiamas tik graikų kalba.

Pakeitimas 65
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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.“

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Jau taikomi teisiniai reikalavimai dėl informacijos apie valdybos sudėtį atskleidimo. Be to, 
siūloma pozicija nustatomi tikslūs kriterijai, pagal kuriuos, regis, nustatoma konkreti 
įvairovės politikos forma, o ne tik privalomas informacijos atskleidimas.

Pakeitimas 66
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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, išsilavinimu ir 
profesine patirtimi, aprašymas, tos 
įvairovės politikos tikslai, jos 
įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu.“

Or. es

Pakeitimas 67
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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, 

„g) bendrovės administraciniam, valdymo 
ir priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, neįgalumas, geografinė 
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išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai ir 
argumentuotai paaiškinama, kodėl taip 
yra.“

įvairovė, išsilavinimas ir profesinė patirtis, 
aprašymas, tos įvairovės politikos tikslai, 
jos įgyvendinimo būdai ir rezultatai 
ataskaitiniu laikotarpiu. Jei bendrovė tokios 
politikos neturi, pareiškime aiškiai 
paaiškinama, kodėl taip yra.“

Or. es

Pagrindimas

Neįgalumas – viena iš diskriminacijos priežasčių, aptariamų ES kovos su diskriminacija 
teisės aktuose; neįgalumas (kaip ir amžius, lytis, geografinė kilmė ir kt. aspektai) 
diskriminacijos priežastimi taip pat pripažįstamas Europos Sąjungos sutartyje (10 straipsnis), 
be to, Europos strategijoje dėl negalios neįgalumo klausimą raginama įtraukti į visas ES 
politikos sritis – tai reiškia, kad jis įtraukiamas į bendras viešąsias įmonių socialinės 
atsakomybės darbotvarkes.

Pakeitimas 68
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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) bendrovės administraciniam, valdymo 
ir priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, ypatingi poreikiai,
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.“

Or. el



PE521.693v01-00 36/56 AM\1006654LT.doc

LT

Pakeitimas 69
Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 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 tokiais aspektais, 
kaip 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 70
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis
Direktyva 78/660/EEB
53 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti veiksmingi ir tinkami 
mechanizmai siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės tinkamai atskleistų nefinansinę 
informaciją pagal šios direktyvos 
nuostatas.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos veiksmingos nacionalinės 
procedūros, pagal kurias būtų vykdomi 
šioje direktyvoje nustatyti įpareigojimai, ir 
kad šiomis procedūromis galėtų naudotis 
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visi teisėtai suinteresuoti fiziniai ir 
juridiniai asmenys, užtikrinant, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėse narėse turi būti nustatyti konkretūs mechanizmai siekiant užtikrinti, kad direktyva 
būtų tinkamai taikoma ir įgyvendinama. Kadangi padėtis įvairiose šalyse skirtinga, 
valstybėms narėms turi būti suteikiama galimybė lanksčiai užtikrinti šių mechanizmų veikimą.

Pakeitimas 71
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Direktyva 78/660/EEB
53 a a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įtraukiamas 53a a straipsnis:
53a a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 46 straipsnio ca dalyje minimi 
įgaliojimai Komisijai suteikiami ketverių 
metų laikotarpiui nuo ....(4)*. Komisija 
parengia ataskaitą dėl įgaliojimų 
suteikimo likus ne mažiau kaip šešiems 
mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pat
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti 46 straipsnio ca dalyje nurodytų 
įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 46 straipsnio ca dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per trijų mėnesių laikotarpį nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, 
arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.“

Or. en

Pakeitimas 72
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
48 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Direktyvos 2013/34/ES dalinis 
pakeitimas

Papildoma šiuo 48a straipsniu:
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„48a straipsnis
Papildomas visų kiekvienos šalies sektorių 
duomenų atskleidimas
1. Valstybės narės reikalauja, kad 
kiekviena bendrovė, nurodydama valstybę 
narę ir trečiąją valstybę, kurioje ji 
įsisteigusi, kasmet visuomenei 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. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas
įpareigojimas netaikomas jokiai 
bendrovei, kurios veikla reglamentuojama 
valstybės narės įstatymais, jeigu ją 
patronuojančiajai bendrovei taikomi tos 
valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos 
bendrovės duomenys yra įtraukti į 
informaciją, kurią ta patronuojančioji 
bendrovė arba įmonė atskleidžia pagal šio 
straipsnio 1 dalį.
3. 1 dalyje nurodyta informacija 
audituojama pagal Direktyvą 2006/43/EB 
ir skelbiama, jei įmanoma, kaip 
atitinkamos bendrovės metinių finansinių 
ataskaitų arba, kai taikytina, 
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 
priedas.“

Or. en

Pakeitimas 73
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalis

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 pagrindinės rizikos ir neaiškumo, 
su kuriais jos susiduria, valdymą.

Or. ro

Pakeitimas 74
Bernd Lange

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. Pareiga teikti ataskaitas turėtų būti 
pagal galimybes orientuojama į 2011 m. 
EBPO tarptautinio verslo įmonių gaires.

Or. de

Pakeitimas 75
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
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Direktyva 83/394/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 20 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 
40 milijonų EUR, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija 
apie bendrovės veiklos poveikį 
visuomenei, susijusį bent su aplinkos, 
socialiniais ir užimtumo reikalais, 
įskaitant socialinį dialogą ir profesinių 
sąjungų teises, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
įskaitant:

Or. es

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad šios direktyvos nuostatos derėtų su nauja įmonių socialinės 
atsakomybės apibrėžtimi ir kad ribinės vertės būtų tokios pat kaip vertės, nustatytos apskaitos 
direktyvose.

Pakeitimas 76
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

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 
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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:

35 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 bendrovės tiekimo 
grandinę, įskaitant:

Or. en

Pakeitimas 77
Bernd Lange

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 (be kitų, duomenys apie 
asociacijų laisvę, kolektyvinių sutarčių 
taikymą ir interesų atstovavimą įmonėje), 
pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo aspektus, įskaitant:

Or. de

Pakeitimas 78
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
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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, tam tikrais atvejais
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija, ypač susijusia 
su aplinkos, socialiniais ir personalo 
reikalais, pagarba žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektais, 
įskaitant:

Or. en

Pagrindimas

Nefinansinių ataskaitų svarba skiriasi skirtinguose pramonės sektoriuose. Nors kai kurioms 
bendrovėms jos gali būti labai svarbios, o rinkos spaudimas nuo jų priklauso, kitoms 
įmonėms jos gali būti nesvarbios. Todėl pačios bendrovės turėtų nuspręsti, ar tokios 
ataskaitos, kokios numatytos dabartinėje ataskaitų reikalavimų versijoje, turi prasmės.

Pakeitimas 79
Jean-Pierre Audy

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

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 
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bent apie aplinkos, socialinius ir personalo 
reikalus, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektus, 
įskaitant:

bent apie aplinkos, socialinius ir personalo 
reikalus, pagarbą žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo bei 
mokestinio sukčiavimo aspektus, įskaitant:

Or. fr

Pakeitimas 80
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/394/EEB
36 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) su šiais klausimais susijusius didelius 
incidentus, įvykusius per ataskaitinį 
laikotarpį;

Or. es

Pagrindimas

Į nefinansinius pranešimus (nefinansinės padėties ataskaitą) turi būti įtraukta informacija 
apie visus didelius incidentus, susijusius su nustatytais klausimais, nes ši informacija yra 
būtina, kad vartotojai ir investuotojai galėtų aiškiai ir išsamiai įvertinti bendrovės veiklos 
poveikį.

Pakeitimas 81
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) riziką, susijusią su tais bendrovės 
veiklos aspektais, dėl kurių gali pasireikšti 
arba pasireiškė nepageidaujamas 
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socialinis poveikis, poveikis aplinkai ir 
žmogaus teisėms, ir tai, kaip bendrovė tą 
riziką valdo.

Or. en

Pakeitimas 82
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/394/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) bendrovei ir visuomenei kylančią
riziką, susijusią su tais aspektais, ir tai, 
kaip bendrovė tą riziką valdo.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas siekiant, kad tekstas būtų suderintas su nauja įmonių socialinės 
atsakomybės apibrėžtimi.

Pakeitimas 83
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) išteklių naudojimo analizę, įskaitant 
bent jau žemės ir vandens naudojimo, 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio ir medžiagų naudojimo 
rodiklius;
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Or. en

Pakeitimas 84
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

Pačios bendrovės turi nuspręsti, ar laikytis įmonių socialinės atsakomybės (angl. CSR) 
politikos. Tokiu atveju galima teigti, kad bendrovė nemano, jog ši politika svarbi ekonominei 
jos veiklai, ir (arba) investuotojai nėra labai suinteresuoti gauti šią informaciją. Taigi, 
neaišku, kodėl bendrovė turėtų tai paaiškinti.

Pakeitimas 85
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/394/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 konsoliduojama įmonė kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, turi būti pateikiamas 
paaiškinimas, kodėl taip yra. Paaiškinime 
pateikiamas sprendimo netaikyti su šiais 
klausimais susijusios politikos rizikos 
vertinimas.
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Bendrovės veiklos poveikio visuomenei 
vertinimas apima poveikį, kurį daro 
pranešančiosios bendrovės veikla, taip pat 
kitų bendrovių veikla, susijusi su 
pranešančiąja bendrove dėl verslo 
santykių, pvz., bendrųjų įmonių iniciatyvų 
ir tiekimo bei subrangos grandinių.

Or. es

Pagrindimas

Kaip pabrėžta Europos Parlamento pranešimuose dėl įmonių socialinės atsakomybės, svarbu, 
kad nefinansinė informacija taip pat apimtų subrangos ir tiekimo grandines. Be to, būtina, 
kad investuotojai ir vartotojai būtų informuojami apie bendrovių atliekamą rizikos, susijusios 
su nustatytų nefinansinių pranešimų klausimų politikos nevykdymu, vertinimą.

Pakeitimas 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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, kuriose 
dirba mažiau kaip 500 darbuotojų, kaip 
visuma netaiko politikos vieno ar kelių tų 
aspektų atžvilgiu, bendrovė pateikia 
paaiškinimą, kodėl taip yra.

Or. en

Pakeitimas 87
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/394/EEB
36 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa
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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 turi būti grindžiama šios 
direktyvos nuostatų dėl nefinansinės 
informacijos taikymo gairėmis, praėjus 
vieniems metams nuo šių gairių 
priėmimo. Iki tol konsoliduota metinė 
ataskaita grindžiama bent verslo ir 
žmogaus teisių pagrindiniais principais, 
pagal kuriuos įgyvendinama JT sistema 
„Apsaugoti, gerbti, padėti“, ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) tarptautinio verslo 
įmonių gairėmis. Konsoliduota metinė 
ataskaita taip pat gali būti pagrįsta 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, joje nurodoma, 
kokiomis sistemomis remtasi.

Or. es

Pakeitimas 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
turėtų atsižvelgti į savo pareigą gerbti 
teises ir vertybes, saugomas tarptautinės 
teisės normų. Šiuo atžvilgiu bendrovės 
taiko Verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinius principus, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“ ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis. Be to, bendrovė taip pat gali 
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remtis nacionalinėmis, ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei jos tą 
daro, nurodo, kokiomis sistemomis 
rėmėsi. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant 
šios direktyvos arba kitų Europos 
Sąjungos teisės aktų reikalavimų ar 
gairių, kuriose pateikiamos konkretesnės 
bendrovių nefinansinės informacijos 
atskleidimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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.

Analizė turėtų apimti konkrečiai veiklai
svarbius ir finansinius, ir nefinansinius 
pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius. 
Laikydamasi šios direktyvos Komisija 
priima deleguotuosius aktus, remdamasi 
53 straipsniu (nauju), kuriame nustatyti 
susiję minimalūs rodikliai, apimantys bent 
šią informaciją:
– socialinę: pagal lytį ir regioną 
suskirstytus duomenis apie užimtumą, 
kolektyvines sutartis, darbo užmokesčio 
struktūrą, sveikatą ir saugą, švietimą ir 
mokymą;
– aplinkos: duomenis apie išteklių 
naudojimą, įskaitant bent jau žemės ir 
vandens naudojimo, išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio, energijos 
vartojimo ir medžiagų naudojimo 
rodiklius;
– žmogaus teisių: duomenis apie įvairius 
įmonių, tiekėjų ir kitų verslo partnerių dėl 
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žmogaus teisių pateiktus skundus ar 
veiksmus, kurių imtasi;

Or. en

Pakeitimas 90
Josefa Andrés Barea

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 bendrovių pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei ir poveikiui 
visuomenei suprasti, taip pat siekiant, kad 
analizė būtų skaidri ir palyginama, yra
analizuojami konkrečiai veiklai svarbūs ir 
finansiniai, ir nefinansiniai pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai. Į analizę 
įtraukiami Europos Komisijos parengtose 
gairėse nustatyti pagrindiniai veiklos 
rezultatų rodikliai, praėjus vieniems 
metams nuo šių gairių priėmimo.

Or. es

Pagrindimas

Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti tinkamą įvairių 
bendrovių pateiktos informacijos palyginamumo lygį.

Pakeitimas 91
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa
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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 
tam tikrais atvejais finansiniai, ir 
nefinansiniai pagrindiniai veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 92
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 1 dalies 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

trečiosiose šalyse veikiančios įmonės, 
vykdydamos pareigą teikti ataskaitas ir 
atsižvelgdamos į aplinkos, socialinius ir 
personalo reikalus bei pagarbą žmogaus 
teisėms, apibūdina ir savo veiklą 
trečiosiose šalyse.

Or. de

Pakeitimas 93
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 

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

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, 
kuri skelbiama kartu arba joje minima.

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant nefinansinės informacijos svarbos, bendrovės vis tiek turėtų turėti galimybę 
nuspręsti, kaip ir kur ją skelbti. Bendrovės, skelbiančios atskiras ataskaitas, turėtų turėti 
galimybę ir toliau tai daryti.

Pakeitimas 94
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 83/394/EEB
36 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti veiksmingi ir tinkami 
mechanizmai siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės tinkamai atskleistų nefinansinę 
informaciją pagal šios direktyvos 
nuostatas.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos veiksmingos nacionalinės 
procedūros, pagal kurias būtų vykdomi 
šioje direktyvoje nustatyti įpareigojimai, ir 
kad šiomis procedūromis galėtų naudotis 
visi teisėtai suinteresuoti fiziniai ir 
juridiniai asmenys, užtikrinant, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų.
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Or. es

Pagrindimas

Siekiant išvengti ekologinio manipuliavimo ir klaidinančios informacijos, valstybėse narėse 
turi būti įdiegti konkretūs mechanizmai, kad ši direktyva būtų tinkamai taikoma ir 
įgyvendinama. Kadangi padėtis įvairiose šalyse skirtinga, valstybėms narėms turi būti 
suteikiama galimybė lanksčiai užtikrinti šių mechanizmų veikimą.

Pakeitimas 95
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Direktyva 83/349/EEB
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Įtraukiamas 53a straipsnis:
„53a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 36 straipsnyje minimi įgaliojimai 
Komisijai suteikiami ketverių metų 
laikotarpiui nuo ....(4)*. Komisija 
parengia ataskaitą dėl įgaliojimų 
suteikimo likus ne mažiau kaip šešiems 
mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų suteikimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pat
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 36 straipsnyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
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nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 36 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per trijų 
mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trimis mėnesiais.“

Or. en

Pakeitimas 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2002/14/EB
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Direktyvos 2002/14/EB pakeitimai

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
1) 2 dalis papildoma tokiu d punktu:
„d) tam tikrais atvejais informacija ir 
konsultacijos dėl nefinansinės ir įvairovės 
informacijos, esančios metinėje 
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ataskaitoje arba konsoliduotoje metinėje 
ataskaitoje, kurios atitinkamai minimos 
Direktyvoje 78/660/EEB ir Direktyvoje 
83/349/EEB.“

Or. en

Pakeitimas 97
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip [po trejų metų nuo šios 
direktyvos priėmimo dienos] Komisija 
peržiūri Direktyvos 78/660 46 straipsnio ir 
Direktyvos 83/349 36 straipsnio nuostatas 
ir Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą, jeigu reikia, kartu su 
pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl:
– nefinansinės praktiškai atskleistos 
informacijos, įskaitant informaciją dėl 
tiekimo grandinės: ar ji veiksminga, ar 
taikomos tinkamos gairės ir metodai;
– visame pasaulyje padarytos pažangos 
nefinansinės atskaitomybės srityje;
– JT sistemos „Apsaugoti, gerbti, padėti“ 
ir jos pagrindinių principų, taip pat EBPO 
tarptautinio verslo įmonių gairių 
įgyvendinimo;
– rodiklių, nustatytų deleguotaisiais 
aktais, taikymo;
– šių nuostatų privalomumo taip pat ir 
įmonėms, kuriose dirba 250–499 
darbuotojai, vertinimo;
– esamų tikrinimo ir vykdymo užtikrinimo 
mechanizmų veiksmingumo.
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