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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Įžanga

Įmonių socialinė atsakomybė per keletą metų tapo sėkmingai taikomu būdu kurti vertę, kuri 
tiek padeda siekti verslo tikslų, tiek teikia naudą visuomenei, nes įmonės daugiau dėmesio 
teikia ilgalaikiams aplinkosaugos ir visuomeniniams iššūkiams. Europa yra pasaulio regionas, 
kuriame dauguma įmonių yra pasirašiusios JT pasaulinį susitarimą, pagal kurį jos teikia 
metines savo įgyvendinamos įmonių socialinės atsakomybės veiklos ataskaitas.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą parengusio pranešėjo 
nuomone, nefinansinė informacija, pvz., informacija apie įmonių socialinės atsakomybės 
strategiją, ir toliau turi būti atskleidžiama įmonių iniciatyva. Įgyvendindamos įmonių 
socialinės atsakomybės veiklą ir rengdamos šios veiklos ataskaitas, įmonės didžiausią dėmesį 
skiria jų strategijai svarbiausiems klausimams ir ši įmonių socialinės atsakomybės ir 
atskaitomybės veikla papildo įmonių strategiją, o nėra biurokratinė praktika. Įmonės skiriasi ir 
jos pačios gali geriausiai nuspręsti, kurie klausimai ir kurios iniciatyvos yra svarbiausios jų 
įgyvendinamai įmonių socialinės atsakomybės veiklai.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymus kaip būdą skatinti skaidrumą ir 
spręsti susiskaidymo ir skirtingų reikalavimų problemą, su kuria Europos įmonės susiduria 
teikdamos suinteresuotosioms šalims nefinansinės veiklos ataskaitas.

II. Pakeitimų aiškinimas

1) Metodas „laikykis arba paaiškink“

Nuomonės referentas mano, kad siekiant išspręsti suinteresuotosioms šalims kilusias 
skaidrumo ir susiskaidymo problemas, susijusias su tuo, kokias sistemas įmonės taiko, 
kokiomis temomis jos teikia ataskaitas ir kur suinteresuotosios šalys gali rasti įmonių 
ataskaitas, pakanka to, kad reikalavimas atskleisti metinėje ataskaitoje informaciją apie 
įmonių socialinės atskaitomybės veiklą yra taikomas įmonėms, turinčioms įmonių socialinės 
atskaitomybės strategiją. Be to, taikant labai ilgą politiškai pasirinktų kategorijų sąrašą, 
parengtą siekiant užtikrinti, kad įmonės ir toliau vykdytų socialinės atsakomybės veiklą savo 
iniciatyva, ir paskatinti jas įgyvendinti ją kaip neatsiejamą savo verslo strategijos dalį, 
įmonėms bus užkrauta administracinė našta, o papildomos naudos įmonės (nebūtinai 
veikiančios sektoriuje, kuriame konkreti kategorija yra svarbi) arba suinteresuotosios šalys 
negaus. 

2) Paaiškinimas dėl rizikos

Nuomonės referentas siūlo tiksliai apibrėžti pagrindinius rizikos veiksnius, kad įmonės savo 
ataskaitose galėtų sutelkti dėmesį į rizikos veiksnius, susijusius su jų konkrečia veikla, o ne 
apkrautų savo ataskaitų bendro pobūdžio ir neinformatyviu tekstu apie riziką, su kuria 
susiduria bet kuri įmonė, veikianti bet kuriame sektoriuje.

3) Reglamentavimo sistema
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Nuomonės referentas siūlo panaikinti „nacionalinę“ sistemą kaip būdą spręsti susiskaidymo 
problemą ir skatinti vadovautis skaidrumo principu rengiant suinteresuotosioms šalims skirtas 
ataskaitas, kad jos būtų aiškios ir palyginamos. Ataskaitos turėtų būti rengiamos ir teikiamos 
pagal nustatytą tarptautinę ir europinę sistemą.

4) Įvairovė

Nuomonės referentas mano, kad turėtų būti aiškiai nustatyta, jog reikalavimas teikti ataskaitas 
apie įvairovės politiką, taikomas biržinėms bendrovėms, MVĮ netaikomas. Be to, nuomonės 
referentas mano, kad žodis „argumentuotai“ turėtų būti išbrauktas, nes pakanka nurodyti, kad 
turi būti „aiškiai“ paaiškinama. 
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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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“, 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;

Or. en

Pakeitimas 2

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

b) bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 500 darbuotojų, kurių balanso 
sudarymo dieną bendra balanso suma 
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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:

viršija 20 milijonų eurų arba grynosios 
pajamos viršija 40 milijonų eurų ir kurios 
yra patvirtinusios politiką, susijusią su
aplinkos, socialiniais ir personalo 
reikalais, pagarba žmogaus teisėms, 
antikorupcijos ir kyšininkavimo aspektais, 
apžvalgoje taip pat yra nefinansinis 
pareiškimas su informacija, apimančią:

Or. en

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies b punktas
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 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.“

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas
Direktyva 78/660/EEB
46a 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, 
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. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas
Direktyva 78/660/EEB
46a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. 1 dalies g punktas netaikomas 
bendrovėms, apibrėžtoms 27 straipsnyje.“

„4. 1 dalies g punktas netaikomas 
bendrovėms, apibrėžtoms 27 straipsnyje, ir 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, apibrėžtoms Komisijos 
rekomendacijoje 2003/3611.“
__________________
1 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija 2003/361/EB dėl labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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, kurių balanso sudarymo dieną 
bendra balanso suma viršija 20 milijonų 
EUR arba grynosios pajamos viršija 40 
milijonų EUR ir kurios yra patvirtinusios 
politiką, susijusią su aplinkos, socialiniais
ir personalo reikalais, pagarba žmogaus 
teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektais, apžvalgoje taip pat yra 
nefinansinis pareiškimas su informacija, 
apimančia:
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Or. en

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

metinė ataskaita gali būti pagrįsta ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei taip yra, 
joje nurodoma, kokiomis sistemomis 
remtasi.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies b punktas
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. 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.

„4. Kai patronuojančioji įmonė parengia 
tuos pačius finansinius metus apimančią 
visapusišką ataskaitą, kuri siejasi su visa 
konsoliduojamų įmonių grupe, remiasi 
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.

Or. en


