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Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Bendro sprendimo procedūra
***II Bendro sprendimo procedūra

***III Bendro sprendimo procedūra

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvų 78/660/EEB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių 
ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0207),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
50 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-
0103/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į …1 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, 
Vystymosi komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių
reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EEB 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 2013/34/ES

                                               
1 OL L …
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ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų 
didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir 
įvairovės informacijos atskleidimo

nuostatos dėl tam tikrų didelių įmonių ir 
grupių nefinansinės ir įvairovės 
informacijos atskleidimo

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB buvo pakeistos Direktyva 2013/34/ES.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2011 m. balandžio 13 d. priimtame 
Komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui 
„Bendrosios rinkos aktas Dvylika svertų 
augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti 
„Bendros pastangos skatinti naująjį 
augimą“9 Komisija nurodė poreikį 
pagerinti socialinės ir aplinkos 
informacijos, kurią teikia visų sektorių 
bendrovės, skaidrumą siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas;

(1) 2011 m. balandžio 13 d. priimtame 
Komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui 
„Bendrosios rinkos aktas Dvylika svertų
augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti 
„Bendros pastangos skatinti naująjį 
augimą“9 Komisija nurodė poreikį 
pagerinti socialinės ir aplinkos 
informacijos, kurią teikia visų sektorių 
įmonės, skaidrumą siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas;

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 galutinis, 2011 m. 
balandžio 13 d.

9 COM(2011) 0206, 2011 m. balandžio 
13 d.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2011 m. spalio 25 d. priimtame (2) 2011 m. spalio 25 d. priimtame 
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Komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Atnaujinta 
2011–2014 m. ES įmonių socialinės 
atsakomybės strategija“ Komisija 
pakartojo, kad būtina gerinti bendrovių
socialinės ir aplinkos informacijos 
atskleidimą, ir pateikė tos srities teisės akto 
pasiūlymą;

Komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Atnaujinta 
2011–2014 m. ES įmonių socialinės 
atsakomybės strategija“ Komisija 
pakartojo, kad būtina gerinti įmonių
socialinės ir aplinkos informacijos 
atskleidimą, ir pateikė tos srities teisės akto 
pasiūlymą;

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 galutinis, 2011 m. 
spalio 25 d.

10 COM(2011) 0681, 2011 m. spalio 25 d.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2013 m. vasario 6 d. Europos 
Parlamentas dviejose rezoliucijose „Įmonių 
socialinė atsakomybė. Atskaitingas, 
skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir 
tvarus augimas“11 ir „Įmonių socialinė 
atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas 
ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“ 
pripažino, kad įmonėms svarbu skelbti 
tvarumo informaciją, pavyzdžiui, apie 
socialinius ir aplinkos veiksnius, siekiant 
nustatyti tvarumui kylančią riziką ir 
padidinti investuotojų ir vartotojų 
pasitikėjimą, ir pakvietė Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl bendrovių atskleidžiamos 
nefinansinės informacijos;

(3) 2013 m. vasario 6 d. Europos 
Parlamentas dviejose rezoliucijose „Įmonių 
socialinė atsakomybė. Atskaitingas, 
skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir 
tvarus augimas“11 ir „Įmonių socialinė 
atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas 
ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“ 
pripažino, kad įmonėms svarbu skelbti 
tvarumo informaciją, pavyzdžiui, apie 
socialinius ir aplinkos veiksnius, siekiant 
nustatyti tvarumui kylančią riziką ir 
padidinti investuotojų ir vartotojų 
pasitikėjimą. Todėl Europos Parlamentas
pakvietė Komisiją pateikti teisėkūros
pasiūlymą dėl įmonių atskleidžiamos 
nefinansinės informacijos, kuriuo būtų 
užtikrintas aukšto lygio veiklos 
lankstumas, kad būtų atsižvelgiama į 
daugialypį įmonių socialinės atsakomybės 
(ĮSA) pobūdį ir į įgyvendinamų įmonių 
socialinės atsakomybės politikos 
priemonių (kurias galima tinkamai 
palyginti), siekiant patenkinti investuotojų 
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ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, 
įvairovę, taip pat į poreikį suteikti 
vartotojams lengvą prieigą prie 
informacijos apie įmonių poveikį 
visuomenei;

__________________ __________________
11 Pranešimas „Įmonių socialinė 
atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir 
atsakingas įmonių elgesys ir tvarus 
augimas“ (2012/2098(INI)); Teisės reikalų 
komitetas. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

11 Pranešimas „Įmonių socialinė 
atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir 
atsakingas įmonių elgesys ir tvarus 
augimas“ (2012/2098(INI)); Teisės reikalų 
komitetas. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Pranešimas „Įmonių socialinė 
atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas 
ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“ 
(2012/2097(INI)); Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetas. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Pranešimas „Įmonių socialinė 
atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas 
ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis“ 
(2012/2097(INI)); Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetas. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) didelėms akcinėms bendrovėms 
taikomų nacionalinių nuostatų dėl 
nefinansinės informacijos atskleidimo 
koordinavimas yra aktualus bendrovių, 
akcininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių 
interesams. Koordinavimas šiose srityse 
būtinas, nes dauguma tų įmonių veikia 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje;

(4) didelėms akcinėms bendrovėms 
taikomų nacionalinių nuostatų dėl 
nefinansinės informacijos atskleidimo 
koordinavimas yra aktualus įmonių, 
akcininkų ir kitų suinteresuotųjų šalių 
interesams. Koordinavimas šiose srityse 
būtinas, nes dauguma tų įmonių veikia 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje;
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Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Metinėse ataskaitose
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos apžvalga;

(5) taip pat reikia nustatyti tam tikrą 
mažiausią reikalavimą dėl informacijos, 
kurią visos Sąjungos įmonės turėtų skelbti 
viešai, apimties. Vadovybės pranešimuose
turėtų būti pateikta teisinga ir visapusiška 
įmonės politikos krypčių, rezultatų ir 
rizikos apžvalga;

Or. en

Pakeitimas 7

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 įmones į vadovybės pranešimus
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. Nefinansiniame 
pareiškime taip pat, jei reikia, turėtų būti 
nurodyti deramo patikrinimo procesai, 
kuriuos, siekdamos nustatyti, užkirsti 
kelią ir sušvelninti esamą ir galimą 
neigiamą poveikį, vykdo įmonės ir kurie 
atitinka jų dydį bei veiklos pobūdį ir 
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sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) aplinkosaugos klausimais pareiškime 
turėtų būti, jei reikia, pateikta informacija 
apie numatomą įmonės veiklos poveikį 
aplinkai, sveikatai ir saugai, 
atsinaujinančios ir neatsinaujinančios 
energijos šaltinių naudojimą, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį ir oro taršą. 
Socialiniais ir su darbuotojais susijusiais 
klausimais pareiškime turėtų būti pateikta 
informacija, be kita, apie ryšius, kuriuos 
įmonė palaiko su savo subrangovais, 
pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų nuostatų 
įgyvendinimą įmonėje, darbo sąlygas, 
socialinį dialogą, sveikatą ir saugą darbe 
ir dialogą su vietos bendruomenėmis, taip 
pat apie veiksmus, kurių imtasi siekiant 
užtikrinti šių bendruomenių apsaugą ir 
vystymąsi. Žmogaus teisių, kovos su 
korupcija ir kyšininkavimu klausimais 
nefinansiniame pareiškime turėtų būti 
pateikta bent jau informacija apie 
žmogaus teisių pažeidimų prevenciją, taip 
pat vykdomas kovos su korupcija ir 
kyšininkavimu priemones;

Or. en

Pakeitimas 9

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

(6b) įmonės turėtų teikti išsamią 
informaciją apie labiausiai tikėtinus 
galinčius atsirasti svarbius padarinius, 
taip pat ir apie jau atsiradusius. Padarinių 
svarba turėtų būti vertinama pagal jų 
mastą ir sunkumą. Neigiamų padarinių 
riziką gali kelti pačios bendrovės 
iniciatyvos arba ji gali būti susijusi su 
bendrovės operacijomis, produktais ar 
paslaugomis, kurias veikia verslo 
santykiai;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) atskleidžiant informaciją apie 
pagrindinę riziką, būsimus pokyčius arba 
sunkumus derybų metu gali būti atskleista 
konfidenciali komercinė informacija ir 
dėl to sutrikdytas verslo modelio taikymas 
ir galiausiai iškreipta konkurencija. Dėl 
to įmonės administracijos, valdymo ir 
priežiūros organų nariams turėtų būti 
suteikta galimybė nuspręsti, ar atskleisti 
tokią informaciją, jei jos atskleidimas 
rimtai prieštarautų į įmonės interesams;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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;

(7) pateikdamos tą informaciją įmonės 
paprastai turėtų remtis Verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais, kuriais 
įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, 
gerbti, padėti“, Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) tarptautinio verslo įmonių 
gairėmis ir TDO trišale deklaracija dėl 
tarptautinio verslo įmonių ir socialinės 
politikos principų. Įmonės taip pat gali 
remtis nacionalinėmis, Sąjungos 
sistemomis, kaip antai Aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistema (EMAS), ir 
tarptautinėmis sistemomis, kaip antai 
Jungtinių Tautų pasauliniu susitarimu,
Tarptautinės standartizacijos 
organizacijos (ISO) 26000 standartu, 
Visuotine ataskaitų teikimo iniciatyva,
Anglies dioksido informacijos atskleidimo 
(CDP) sistema ir Anglies dioksido 
informacijos atskleidimo standartų lentele 
(CDSB);

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Jungtinių Tautų Rio+20 konferencijos 
baigiamosios deklaracijos „Ateitis, kurios 
norime“13 47 dalyje pripažįstama, kaip 
svarbu bendrovėms teikti ataskaitas 
tvarumo klausimais, ir bendrovės
raginamos, kai tinka, svarstyti, ar nereikėtų 
į reguliarias ataskaitas įtraukti informaciją 
tvarumo klausimais. Joje pramonė, 
suinteresuotos vyriausybės ir atitinkamos 
suinteresuotosios šalys taip pat raginamos, 
remiant Jungtinių Tautų sistemai, kur tinka, 

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

plėtoti geriausios praktikos modelius ir 
sudaryti geresnes sąlygas pastangoms 
integruoti finansinę ir nefinansinę 
informaciją atsižvelgiant į jau sukurtų 
sistemų patirtį;

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

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) svarbu padidinti didelių įmonių ir jų 
grupių veiklos skaidrumą, siekiant 
apsaugoti pajamas ir užtikrinti piliečių 
pasikliovimą mokesčių sistemų 
teisingumu ir veiksmingumu, taip pat 
Sąjungos piliečių pasitikėjimą didelėmis 
įmonėmis ir jų grupėmis. Dėl to Europos 
Vadovų Taryba savo 2013 m. gegužės 
22 d. išvadose paragino skubiai daryti 
pažangą, imantis veiksmingų kovos su 
mokesčių slėpimu ir mokestiniu 
sukčiavimu priemonių, ir, be kita, 
nusprendė, kad bus nagrinėjamas 
pasiūlymas, kuriuo iš dalies keičiamos 
direktyvos dėl didelių bendrovių ir grupių 
nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo, visų pirma siekiant užtikrinti 
didelių bendrovių ir jų grupių ataskaitų 
teikimą pagal atskiras šalis. Šiuo tikslu 
Komisija, peržiūrėdama Direktyvoje 
2013/34/EB numatytą ataskaitų teikimo 
tvarką, turėtų nuspręsti, ar įpareigoti
dideles įmones ir viešojo intereso įmones 
kasmet pagal šalis viešai skelbti ataskaitas 
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kiekvienai valstybei narei ir trečiajai 
šaliai, kurioje jos veikia, apimančias bent 
jau informaciją apie pelną ar nuostolius 
neatskaičiavus mokesčių, pelno ar 
nuostolių mokestį ir kiekvienoje šalyje 
gautas valstybės subsidijas;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kovo 24–25 d. posėdžiavusi Europos 
Vadovų Taryba paragino mažinti bendrą 
reguliavimo naštą, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), tiek Europos, 
tiek nacionaliniu lygmeniu ir pasiūlė 
priemones našumui padidinti, o Europos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija „Europa 2020“ siekiama 
pagerinti verslo aplinką MVĮ ir skatinti jų 
internacionalizavimą. Todėl pagal principą 
„visų pirma galvokime apie mažuosius“ 
Direktyvos 78/660/EEB ir Direktyvos 
83/349/EEB reikalavimai atskleisti 
informaciją turėtų būti taikomi tik tam 
tikroms didelėms įmonėms ir grupėms;

(10) kovo 24–25 d. posėdžiavusi Europos 
Vadovų Taryba paragino mažinti bendrą 
reguliavimo naštą, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), tiek Europos, 
tiek nacionaliniu lygmeniu ir pasiūlė 
priemones našumui padidinti, o Europos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategija „Europa 2020“ siekiama 
pagerinti verslo aplinką MVĮ ir skatinti jų 
internacionalizavimą. Todėl pagal principą 
„visų pirma galvokime apie mažuosius“ 
Direktyvos 2013/34/ES reikalavimai 
atskleisti informaciją turėtų būti taikomi tik 
tam tikroms didelėms įmonėms ir grupėms;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 

(11) nefinansinės informacijos atskleidimo 
reikalavimų taikymo sritis turėtų būti 
apibrėžta pagal vidutinį darbuotojų skaičių, 
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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;

bendrą balanso sumą ir grynąsias 
pajamas. MVĮ turėtų būti atleistos nuo 
papildomų reikalavimų, ir prievolė 
paskelbti nefinansinį pareiškimą vadovybės 
pranešime turėtų būti taikoma tik toms 
didelėms įmonėms ir grupėms, kurių 
vidutinis darbuotojų skaičių viršija 500;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kai kurios bendrovės ir grupės, 
kurioms taikomos Direktyva 78/660/EEB 
ir Direktyva 83/349/EEB, jau rengia 
nefinansines ataskaitas savo noru. Toms 
bendrovėms neturėtų būti taikoma prievolė 
teikti nefinansinį pareiškimą metinėje
ataskaitoje, jeigu ataskaita apima tuos 
pačius finansinius metus ir yra bent to 
paties turinio, kokio reikalaujama šioje 
direktyvoje, ir jeigu ji pridedama prie 
metinės ataskaitos;

(12) kai kurios įmonės ir grupės, kurioms 
taikoma Direktyva 2013/34/ES, jau rengia 
nefinansines ataskaitas savo noru. Toms 
įmonėms neturėtų būti taikoma prievolė 
teikti nefinansinį pareiškimą vadovybės 
pranešime, jeigu pranešimas apima tuos 
pačius finansinius metus ir yra bent to 
paties turinio, kokio reikalaujama šioje 
direktyvoje, ir jeigu jis pridedamas prie 
vadovybės pranešimo;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) daug įmonių, kurioms taikoma 
Direktyva 78/660/EEB, yra įmonių grupių 
narės. Konsoliduotosios metinės ataskaitos
turėtų būti parengtos taip, kad informacija 

(13) daug įmonių, kurioms taikoma 
Direktyva 2013/34/ES, yra įmonių grupių 
narės. Konsoliduotieji vadovybės 
pranešimai turėtų būti parengtos taip, kad 
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apie tokias įmonių grupes galėtų būti 
perduota nariams ir trečiosioms šalims. 
Todėl reikėtų suderinti nacionalinius teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas 
konsoliduotųjų metinių ataskaitų
rengimas, siekiant užtikrinti Sąjungoje 
viešai skelbtinos įmonių informacijos 
palyginamumą ir nuoseklumą;

informacija apie tokias įmonių grupes 
galėtų būti perduota nariams ir trečiosioms 
šalims. Todėl reikėtų suderinti 
nacionalinius teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas konsoliduotųjų 
vadovybės pranešimų rengimas, siekiant 
užtikrinti Sąjungoje viešai skelbtinos 
įmonių informacijos palyginamumą ir 
nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) bendrovių administracinio, valdymo ir 
priežiūros organų narių kompetencijų ir 
požiūrių įvairovė padeda geriau suprasti 
verslo organizavimą ir reikalus. Ji padeda 
tų organų nariams konstruktyviai 
kvestionuoti vadovybės sprendimus ir 
labiau atsiverti novatoriškoms idėjoms, nes 

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

slopina grupinio mąstymo (narių požiūrių 
vienodumo) reiškinį. Taip ji padeda 
veiksmingai prižiūrėti valdymą ir 
sėkmingai valdyti įmonę. Todėl būtų 
svarbu didinti skaidrumą įmonių taikomos 
įvairovės politikos klausimais. Tai suteiktų 
rinkai informacijos apie įmonių valdymo 
praktiką ir taip netiesiogiai skatintų įmones
didinti įvairovę valdybose;

Or. en

Pakeitimas 20

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, 
geografinės įvairovės, asmenų su negalia 
integravimo, išsilavinimo ir profesinės 
patirties įvairovės politiką 
administraciniuose, valdymo ir priežiūros 
organuose turėtų būti taikoma tik didelėms 
biržinėms įmonėms. Atskleidžiama 
informacija apie įvairovės politiką turėtų 
būti bendrovės valdymo pareiškimo, 
numatyto Direktyvos 2013/34/ES 
20 straipsnyje, dalimi. Įmonės, kurios 
tokios įvairovės politikos neturi, neturėtų 
būti įpareigotos ją sukurti, tačiau turėtų 
aiškiai išdėstyti, kodėl taip yra;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) todėl direktyvos 78/660/EEB ir 
83/349/EEB turėtų būti atitinkamai iš 
dalies pakeistos.

(19) todėl Direktyva 2013/34/ES turėtų 
būti atitinkamai iš dalies pakeista,

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 78/660/EEB pakeitimai Direktyvos 2013/34/ES pakeitimai

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 78/660/EEB iš dalies keičiama 
taip:

Direktyva 2013/34/ES iš dalies keičiama 
taip:

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 46 straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. a) metinėje ataskaitoje pateikiama 
teisinga bendrovės veiklos ir būklės 
pokyčių ir rezultatų apžvalga, kartu 
aprašant pagrindinę riziką ir neaiškumus, 
su kuriais ji susiduria. 
Apžvalga – tai subalansuota ir visapusiška 
bendrovės veiklos ir jos būklės pokyčių ir 
rezultatų analizė, atlikta atsižvelgiant į 
veiklos mastą ir sudėtingumą;
b) bendrovių, kurių bendras vidutinis 
darbuotojų skaičius per finansinius metus 
viršija 500 darbuotojų ir 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: 
i) bendrovės politikos, kurios laikomasi tų 
aspektų klausimu, aprašymą;
ii) šios politikos rezultatus;
iii) riziką, susijusią su tais aspektais, ir 
tai, kaip bendrovė tą riziką valdo.
Kai bendrovė netaiko politikos vieno ar 
kelių tų aspektų atžvilgiu, bendrovė 
pateikia paaiškinimą, kodėl taip yra.
Teikdama tokią informaciją bendrovė gali 
remtis nacionalinėmis, ES ar 
tarptautinėmis sistemomis ir, jei taip yra, 
nurodo kokiomis sistemomis ji rėmėsi;
c) tiek, kiek būtina bendrovės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti, 
analizuojami ir finansiniai, ir 
nefinansiniai pagrindiniai veiklos 
rezultatų rodikliai, susiję su konkrečia 
veikla;
d) pateikiant analizę metinėje ataskaitoje 
tam tikrais atvejais pateikiamos nuorodos 
ir papildomi paaiškinimai apie sumas, 
apie kurias pranešama metinėse 
finansinėse ataskaitose.“
b) 4 dalis pakeičiama taip: 
„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.“ 
c) Straipsnis papildomas 5 dalimi: 
„5. Bendrovė, kuri kartu yra 
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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.“ 

Žr. Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnio pakeitimą. 

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 78/660/EEB
46 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 46a straipsnis iš dalies keičiamas taip: Išbraukta.
a) 1 dalis papildoma g punktu:
„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.“
b) Straipsnis papildomas 4 dalimi: 
„4. 1 dalies g punktas netaikomas 
bendrovėms, apibrėžtoms 27 straipsnyje.“ 
'

Žr. Direktyvos 2013/34/ES 20 straipsnio pakeitimą. 

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 78/660/EEB
53 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) 53a straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
53a straipsnis
Valstybės narės nesuteikia galimybės 
pasinaudoti 1a, 11 ir 27 straipsniuose, 43 
straipsnio 1 dalies 7a ir 7b punktuose, 46 
straipsnio 3 dalyje, 47 ir 51 straipsniuose 
nustatytomis išimtimis bendrovėms, kurių 
vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 14 punkte.“

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punkto (naujas) įžanginė dalis
Direktyva 2013/34/ES
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punkto (naujas) a papunktis
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Direktyva 2013/34/ES
19 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalies trečia pastraipa išbraukiama.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punkto (naujas) b papunktis
Direktyva 2013/34/ES
19 straipsnio 1a–1c dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Įterpiamos šios dalys:
„1a. Į didelių įmonių, kurių bendras 
vidutinis darbuotojų skaičius per 
finansinius metus viršija 500 darbuotojų, 
apžvalgą taip pat įtraukiamas 
nefinansinis pareiškimas su informacija 
bent dėl aplinkos reikalų, socialinių ir su 
personalu susijusių reikalų, pagarbos 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo klausimų, įskaitant:
a) su tais klausimais susijusių įmonės 
politikos priemonių aprašymą, jei reikia, 
nurodant įgyvendintus išsamių 
patikrinimų procesus;
b) šių politikos priemonių rezultatus;
c) pagrindinę riziką, susijusią su tais 
įmonės veiklos, darbo, prekių ar verslo 
santykių aspektais, dėl kurių gali 
pasireikšti nepageidaujamas poveikis 
minėtose srityse, ir tai, kaip įmonė tą 
riziką valdo.
Kai įmonė netaiko politikos vieno ar kelių 
šių aspektų atžvilgiu, peržiūroje 
pateikiamas paaiškinimas, kodėl taip yra.
Informacijos apie riziką, nurodytą pirmos 
pastraipos c punkte, būsimus pokyčius 
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arba sunkumus nereikia atskleisti, jeigu 
įmonės administracijos, valdymo ir 
priežiūros organų nariai laikosi 
nuomonės, kad tokios informacijos 
atskleidimas rimtai prieštarautų į įmonės 
interesams.
Teikdama pirmoje pastraipoje 
reikalaujamą informaciją, įmonė gali 
remtis nacionalinėmis, Sąjungos ar 
tarptautinėmis sistemomis ir tokiu atveju 
įmonė nurodo sistemas, kuriomis ji 
remiasi.“
1b. Tiek, kiek būtina įmonės pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti bei 
peržiūros skaidrumui ir palyginamumui 
užtikrinti, 1 dalyje minimi analizuojami ir 
finansiniai, ir nefinansiniai pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai, susiję su 
konkrečia veikla.
1c. Pateikiant 1 dalyje minėtą analizę 
vadovybės pranešime tam tikrais atvejais 
pateikiamos nuorodos ir papildomi 
paaiškinimai apie sumas, apie kurias 
pranešama metinėse finansinėse 
ataskaitose.“

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punkto (naujas) c papunktis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 4 dalis pakeičiama taip:
„4. Kai įmonė parengia tuos pačius 
finansinius metus apimančią visapusišką 
ataskaitą, kuri remiasi nacionalinėmis, 
Sąjungos ar tarptautinėmis sistemomis ir 
apima 1a dalyje numatytą informaciją, ji 
atleidžiama nuo prievolės parengti 
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nefinansinį pareiškimą, nurodytą 
1a dalyje, jei tokia visapusiška ataskaita 
yra vadovybės pranešimo dalis.“

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punkto (naujas) d papunktis (naujas)
Direktyva 2013/34/ES
19 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Straipsnis papildomas 4a dalimi:
„4a. Įmonė, kuri yra patronuojamoji 
įmonė, yra atleidžiama nuo 1a dalyje 
nustatytų prievolių, jeigu įmonė ir jos 
patronuojamosios įmonės yra įtrauktos į 
konsoliduotas kitos įmonės finansines 
ataskaitas ir konsoliduotą vadovybės 
pranešimą, o tas konsoliduotas vadovybės 
pranešimas parengtas laikantis 
29 straipsnio.“

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 b punkto (naujas) įžanginė dalis
Direktyva 2013/34/ES
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b) 20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Or. en
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 b punkto (naujas) a papunktis
Direktyva 2013/34/ES
20 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalyje pridedamas toks punktas:
„fa) įmonės administraciniams, valdymo 
ir priežiūros organams taikomos įvairovės 
politikos, susijusios su tokiais aspektais, 
kaip amžius, lytis, neįgaliųjų 
integravimas, išsilavinimas ir profesinė 
patirtis, aprašymas, tos įvairovės politikos 
tikslai, jos įgyvendinimo būdai ir 
rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu. Jei 
įmonė tokios politikos neturi, pareiškime 
paaiškinama, kodėl taip yra.“

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 b punkto (naujas) b papunktis
Direktyva 2013/34/ES
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Teisės aktų nustatytą auditą 
atliekantis auditorius arba audito įmonė 
pagal 34 straipsnio 1 dalies antrą 
pastraipą pareiškia nuomonę dėl pagal 
šio straipsnio 1 dalies c ir d punktus 
parengtos informacijos ir patikrina, kad 
būtų pateikta šio straipsnio 1 dalies a, b, 
e, f ir fa punktuose nurodyta 
informacija.“

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 b punkto (naujas) c papunktis
Direktyva 2013/34/ES
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pridedama ši dalis:
„4a. Nepaisant 40 straipsnio, šio 
straipsnio 1 dalies fa punktas netaikomas 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms.“

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 c punkto (naujas) įžanginė dalis
Direktyva 2013/34/ES
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c) 29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 c punkto (naujas) a papunktis
Direktyva 2013/34/ES
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įterpiama ši dalis:
„1a. Į didelių įmonių, kurių bendras 
vidutinis darbuotojų skaičius per 
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finansinius metus viršija 500 darbuotojų, 
apžvalgą (tiek, kiek tai būtina norint 
suprasti įmonės vystymąsi, veiklą arba 
padėtį) taip pat įtraukiamas nefinansinis 
pareiškimas su informacija bent dėl 
aplinkos reikalų, socialinių ir su 
personalu susijusių reikalų, pagarbos 
žmogaus teisėms, antikorupcijos ir 
kyšininkavimo klausimų, įskaitant:
a) su tais klausimais susijusių grupės 
politikos priemonių aprašymą, jei reikia, 
nurodant įgyvendintus išsamių 
patikrinimų procesus;
b) šių politikos priemonių rezultatus;
c) pagrindinę riziką, susijusią su tais 
įmonės veiklos, darbo, prekių ar verslo 
santykių aspektais, dėl kurių gali 
pasireikšti nepageidaujamas poveikis 
minėtose srityse, ir tai, kaip grupė tą 
riziką valdo.
Kai grupė netaiko politikos vieno ar kelių 
šių aspektų atžvilgiu, peržiūroje 
pateikiamas paaiškinimas, kodėl taip yra.
Informacijos apie riziką, kaip nurodyta 
pirmos pastraipos c punkte, būsimus 
pokyčius arba sunkumus nereikia 
atskleisti, jeigu įmonės administracijos, 
valdymo ir priežiūros organų nariai 
laikosi nuomonės, tokios informacijos 
atskleidimas rimtai prieštarautų įmonės 
interesams.“

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 c punkto (naujas) b papunktis
Direktyva 2013/34/ES
29 straipsnio 3 a ir 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įtraukiamos šios pastraipos:
„3a. Taikant šio straipsnio 1 dalį, kai 
patronuojančioji įmonė parengia tuos 
pačius finansinius metus apimančią 
visapusišką ataskaitą, kuri siejasi su visa 
konsoliduojamų įmonių grupe, remiasi 
nacionalinėmis, Sąjungos ar 
tarptautinėmis sistemomis ir apima 
1a dalyje numatytą informaciją, 
patronuojančioji įmonė atleidžiama nuo 
prievolės parengti nefinansinį pareiškimą, 
numatytą 1a dalyje, jei visapusiška 
ataskaita yra konsoliduoto vadovybės 
pranešimo dalis.
3b. Taikant šio straipsnio 1 dalį, 
patronuojančioji įmonė, kuri taip pat yra 
patronuojamoji įmonė, yra atleidžiama 
nuo 1a dalyje nustatytų prievolių, jeigu 
nuo prievolių atleista įmonė ir jos 
patronuojamosios įmonės yra įtrauktos į 
konsoliduotas kitos įmonės ataskaitas ir 
konsoliduotą vadovybės pranešimą, o tas 
konsoliduotas vadovybės pranešimas 
parengtas laikantis šio straipsnio.“

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 d punktas (naujas)
Direktyva 2013/34/EB
48 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 48 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„Ataskaitoje svarstoma galimybė 
įpareigoti dideles įmones ir viešojo 
intereso įmones kasmet pagal šalis viešai 
skelbti ataskaitas kiekvienai valstybei 
narei ir trečiajai šaliai, kurioje jos veikia, 
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apimančią bent informaciją apie pelną ar 
nuostolius neatskaičiavus mokesčių, 
pelno ar nuostolių mokestį ir kiekvienoje 
šalyje gautas valstybės subsidijas“.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis
Direktyva 83/349/EEB
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 83/349/EEB pakeitimai
Direktyva 83/349/EEB iš dalies keičiama 
taip: 
1) 36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip: 
„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.
Apžvalgoje subalansuotai ir išsamiai, 
atsižvelgiant į veiklos mastą ir 
sudėtingumą, išanalizuojami įmonės 
veiklos ir būklės pokyčiai bei rezultatai ir 
konsoliduotų bendrovių kaip visumos 
būklė.
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 



PR\1006774LT.doc 31/35 PE521.714v01-00

LT

teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo 
aspektus, įskaitant: 
– i) bendrovės politikos, kurios laikomasi 
tų aspektų klausimu, aprašymą;
– ii) šios politikos rezultatus;
– iii) riziką, susijusią su tais aspektais, ir 
tai, kaip bendrovė tą riziką valdo.
Kai konsoliduojamos įmonės kaip visuma 
netaiko politikos vieno ar kelių tų aspektų 
atžvilgiu, bendrovė pateikia paaiškinimą, 
kodėl taip yra.
Teikiant tokią informaciją konsoliduota 
metinė ataskaita gali būti pagrįsta 
nacionalinėmis, ES ar tarptautinėmis 
sistemomis ir, jei taip yra, joje nurodoma, 
kokiomis sistemomis remtasi.
Tiek, kiek būtina tokiems pokyčiams, 
veiklos rezultatams ar būklei suprasti, 
analizuojami konkrečiai veiklai svarbūs ir 
finansiniai, ir nefinansiniai pagrindiniai 
veiklos rezultatų rodikliai.
Pateikiant analizę konsoliduotoje metinėje 
ataskaitoje tam tikrais atvejais 
numatomos nuorodos ir papildomi 
paaiškinimai apie sumas, apie kurias 
pranešama konsoliduotoje 
atskaitomybėje.“
b) įterpiamos 4 ir 5 dalys:
„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. 
5. Patronuojančioji įmonė, kuri kartu yra 
patronuojamoji įmonė, yra atleidžiama 
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nuo 1 dalies trečioje pastraipoje nurodytų 
prievolių, jei atleistoji įmonė ir jos 
patronuojamosios įmonės yra 
konsoliduotos kitos įmonės finansinėse 
ataskaitose ir metinėje ataskaitoje, o ta 
konsoliduota metinė ataskaita parengta 
laikantis 1 dalies trečios pastraipos.“

Žr. Direktyvos 2013/34/EB 29 straipsnio pakeitimus.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įžanga
1.1. Kokia papildoma nauda gaunama atskleidžiant nefinansinę ir įvairovės informaciją?
Didėjantį įmonių atliekamo „socialiai atsakingo“ vaidmens pripažinimą galima aiškinti ir 
vertinti įvairiais požiūriais. Viena vertus, pasaulinių rinkų plėtra skatina įmones plėtoti 
socialinius ir aplinkos standartus; kita vertus, vis atidesnė ir vis geriau informuota pilietinė 
visuomenė reikalauja atsakingesnio įmonių elgesio. Šis dvejopas įmonių socialinę 
atsakomybę skatinantis postūmis atspindi įmonių ir visos visuomenės interesų savitarpio 
papildomumą. 
Taigi įmonės socialinė atsakomybė visų pirma reiškia konkurencingumą. Tuo nenorima 
pasakyti, kad bet kokie veiksmai ĮSA srityje savaime sustiprina įmonės konkurencinį 
pranašumą, tačiau tam tikri veiksmai gali sustiprinti įmonę, jeigu padeda sukurti vertę, kuria 
dalytųsi įmonė, jos suinteresuotosios šalys ir visa visuomenė. 
Tokiomis aplinkybėmis didesnis nefinansinių aspektų skaidrumas gali padėti įmonėms geriau 
valdyti riziką ir padidinti savo konkurencingumą. Kartu geriau informuota pilietinė 
visuomenė gali tinkamiau įvertinti ir palaikyti įmonės siūlomas prekybos operacijas, gaminius 
ir paslaugas. Potencialūs investuotojai gali geriau apibrėžti savo investicijų tvarumą, taigi ir 
ilgalaikį finansinį pajėgumą. 
Analogiškai didesnis įvairovės informacijos skaidrumas ir atskleidimas gali padėti numatyti 
pavojus ir padidinti įmonių konkurencingumą. Kaip siūlo solidus mokslinių tyrimų sektorius, 
nevienalytė valdybų sudėtis daro teigiamą poveikį įmonės komercinei veiklai ir 
įgyvendinamos politikos toliaregiškumui. 
1.2. Dabartinė padėtis ir aiškesnio reglamentavimo poreikis.
Įmonių nefinansinės informacijos atskleidimas iki šiol buvo reglamentuojamas 
vadinamosiomis Apskaitos direktyvomis, kurios neseniai sujungtos į vieną bendrą direktyvą. 
Nacionaliniu lygmeniu kai kurios valstybės narės patvirtino griežtesnius įstatymus, o daugelis 
trečiųjų šalių – teisės nuostatas, kuriomis skirtingu lygiu nustatytos pareigos teikti 
nefinansinius pranešimus.
Taigi nagrinėjamas pasiūlymas atitinka tarptautinę teisės aktų raidą ir vis dažniau išreiškiamą 
skaidresnės nefinansinės informacijos poreikį. Iš tikrųjų, kaip nurodoma Komisijos atlikto 
įvertinimo dokumente, tik maždaug 2 500 iš visų 42 000 didelių ES bendrovių kasmet 
oficialiai atskleidžia nefinansinę informaciją. 
Akivaizdu, kad dabartinė padėtis nepatenkina įmonių vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių 
poreikių. Dėl šios aplinkybės aiškėja, kad reikalingas aiškesnis ir vienodesnis Sąjungos 
lygmens reglamentavimas tam tikrose pagrindinėse srityse nustatant pareigas, kuriomis būtų 
siekiama didinti informacijos kiekį, kokybiškumą ir palyginamumą. 
1.3. Komisijos pasiūlymas
Pasiūlymu įdiegiami tam tikri Apskaitos direktyvos pakeitimai, nustatant bendrovių ir didelių 
grupių pareigą pateikti nefinansinės informacijos analizę. Tokiame prie metinės ataskaitos 
pridedamame pareiškime turi būti pateikiama bent jau esminė informacija aplinkos, 
socialiniais, personalo, žmogaus teisių paisymo ir kovos su korupcija klausimais. Be to, 
didžiosios biržinės bendrovės turi pateikti informaciją apie savo įvairovės politiką, įskaitant 
amžiaus, lyties, geografinės įvairovės, išsilavinimo ir profesinės patirties aspektus. 
Pasirinktas norminimo principas „laikykis arba paaiškink“. Todėl jei bendrovė netaiko 
politikos vieno ar kelių pirmiau minėtų aspektų atžvilgiu, ji turi pateikti paaiškinimą, kodėl 
taip yra.
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2. Pranešėjo pozicija
2.1. Įvadinės pastabos
Apskritai pranešėjas pritaria Komisijos gairėms. Pasirinktas požiūris atitinka Europos 
Parlamento prašymą priimti teisės akto pasiūlymą dėl nefinansinių pranešimų, kuris padėtų 
užtikrinti „didesnį veiksmų lankstumą siekiant atsižvelgti į daugiaaspektį ĮSA pobūdį ir 
įmonių įgyvendinamos ĮSA politikos įvairovę“, derinamą su „pakankamu palyginamumo 
lygiu siekiant patenkinti investuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, taip pat poreikį 
vartotojams suteikti lengvą prieigą prie informacijos apie įmonių poveikį visuomenei“. 
Atsižvelgdamas į šiuos samprotavimus, atskleidžiančius du pagrindinius principus –
lankstumo ir palyginamumo, – kuriais jis rėmėsi atlikdamas pakeitimus, pranešėjas mano, kad 
reikia išaiškinti vadinamąjį norminimo principą „laikykis arba paaiškink“, siekiant išvengti 
bet kokių dviprasmybių, susijusių su nuostatų privalomumu. Pagal minėtą principą įmonės 
negali laisvai pasirinkti, ar teikti teisės akte nustatytą informaciją, ar ne. Priešingai, pasiūlyme 
įmonėms nustatyta dviguba pareiga: pirma, jos turi atsiskaityti dėl tam tikrų aspektų 
(„laikykis“); antra, tuo atveju, jeigu netaiko politikos tam tikriems aspektams, jos turi pateikti 
išaiškinimą („paaiškink“).
2.2. Pagrindiniai pakeitimai
Be techninių pakeitimų, kuriais siekta, kad pasiūlymo tekstas atitiktų naujosios Apskaitos 
direktyvos turinį, pranešėjas manė, jog reikia išaiškinti tam tikrus teisės akto aspektus, kad 
būtų išvengta bet kokio teisinio netikrumo ir užtikrintas kuo vienodesnis nuostatų aiškinimas. 
Dėl su pranešimais susijusių aspektų pasakytina, kad naujoje konstatuojamojoje dalyje 
nurodomos pagrindinės juose gvildentinos temos. Todėl, pvz., teikiant aplinkos informaciją, 
turės būti nurodomi duomenys apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, oro taršą ir 
atsinaujinančiosios energijos naudojimą. Informacija apie socialinius ar personalo aspektus 
turi būti susijusi, be kita ko, su pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų įgyvendinimu, darbo sąlygomis ir socialiniu dialogu. Pateikiant informaciją apie 
žmogaus teises ir kovą su korupcija, turi būti nurodomi bent jau duomenys, susiję su žmogaus 
teisių pažeidimų prevencija, ir paaiškinimai, kokiomis priemonėmis įmonė kovoja su 
korupcija bei kyšininkavimu.
Atsižvelgiant į tai, kad siekiama išaiškinti teisės aktų nuostatas, kai kuriuose pasiūlymuose dėl 
pakeitimo kruopščiau nagrinėjama rizikos sąvoka. Todėl pranešėjas siūlo šią sąvoką susieti su 
įmonių veikla, operacijomis, gaminiais arba prekybos ryšiais, kurie gali sukelti didžiausią 
neigiamą poveikį pranešimuose aptariamiems aspektams. 
Pranešėjui kelia nerimą galimas neigiamas pranešimų apie riziką poveikis įmonės veiklai bei 
būsimai plėtrai. Kadangi ši informacija ypač subtili, jos atskleidimas galėtų sužlugdyti įmonės 
prekybos strategijas ir neigiamai paveiktų konkurencingumą. Dėl to pranešėjas siūlo atskleisti 
tiktai su „pagrindine“ rizika susijusią informaciją ir suteikti sprendimus priimantiems arba 
priežiūrą vykdantiems įmonės organams galimybę neatskleisti informacijos apie riziką bei 
apie vykdomas derybas, jeigu ją atskleidus smarkiai nukentėtų įmonės interesai. 
Pranešėjas pasisako prieš galimą pareigos teikti pranešimus išplėtimą ją taikant ir tiekimo bei 
subrangos grandinei arba visai vertės grandinei. Nagrinėjamas pasiūlymas iš tiesų yra pirmas 
žingsnis didesnių įmonių įsipareigojimų ĮSA srityje linkme, nes ši sritis turėtų apimti tik 
pirminius įsipareigojimus, kurie, jeigu reikia, galėtų būti išplėsti vėliau, pirmiausia 
išnagrinėjus diegiamų nuostatų poveikį. 
Vis dėlto pranešėjo požiūriu nuostatų taikymo sritį galima ir reikia išplėsti įtraukiant 
vadinamuosius „deramo stropumo“ procesus, jeigu jie įmonėje būtų įgyvendinti ir taikomi su 
atskleidimu susijusiems aspektams. Tuo tikslu pranešimo projekte padarytas pakeitimas, 
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kuriuo remiantis įmonės galės, aprašydamos pranešimų temoms taikomą politiką, daryti 
nuorodas į įgyvendinamus „deramo stropumo“ procesus, jeigu tokių esama.
Galų gale pranešėjas pritaria Komisijos sprendimui leisti įmonėms teikiant prašomą 
informaciją lanksčiai taikyti nacionalinius, ES ir tarptautinius standartus. Atsižvelgdamas į 
tai, pranešėjas laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti geresnį informacijos palyginamumą, 
svarbiausia skatinti taikyti tam tikrus institucijų pripažintus standartus. 
3. Išvados
2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl kovos su mokesčių vengimu ir 
mokestiniu sukčiavimu raginama kuo greičiau išnagrinėti pasiūlymą, „kuriuo iš dalies 
keičiamos direktyvos dėl didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos 
atskleidimo, visų pirma siekiant užtikrinti didelių bendrovių ir grupių ataskaitų teikimą pagal 
atskiras šalis“.
Pranešėjas pritaria valstybių ir vyriausybių vadovų teiginiui, jog būtina įgyvendinti griežtesnę 
kovos su mokesčių vengimu politiką, visų pirma dėl kapitalo perkėlimo į trečiąsias šalis arba 
vadinamuosius „mokesčių rojus“. Didesnis skaidrumas šioje srityje taip pat gali padidinti 
vartotojų pasitikėjimą didelių įmonių ir tarptautinio verslo bendrovių atliekamomis 
operacijomis. Tokiu atveju investuotojai gautų daugiau duomenų, kuriais remdamiesi galėtų 
analizuoti įmonių ekonominę, politinę ir reputacijos riziką arba suprasti, kokiu mastu tam 
tikra veikla yra patikima, o įmonės portfelis geografiniu požiūriu diversifikuotas, siekiant 
geriau reaguoti į galimus ekonominius sukrėtimus.
Turėdamas tai omenyje, pranešėjas laikosi nuomonės, kad imantis teisėkūros šioje srityje, 
reikia atsižvelgti į sektorių, kuriuose veikia įmonės, ir joms taikomų teisės aktų įvairovę. Pvz., 
pagal tam tikrų valstybių įstatymus kai kuri informacija galėtų būti laikoma „valstybės 
paslaptimi“ arba „komercine paslaptimi“, ir dėl to jų teritorijose dirbančios ES įmonės justų 
teisinį netikrumą. Taip pat dėl tam tikros prekybiniu ir ekonominiu požiūriu opios 
informacijos (strateginės informacijos apie sutartis, finansinio pajėgumo lygius, rezultatus, 
vadybą) atskleidimo galėtų nukentėti konkurencingumas arba būtų imta kvestionuoti 
susitarimus ar sutartis su trečiųjų šalių finansų institucijomis.
Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytus samprotavimus, pranešėjas įsipareigoja išnagrinėti 
pranešimų teikimą pagal šį teisės akto pasiūlymą kiekvienoje šalyje atskirai, pirmenybę 
teikdamas toliaregiškam ir skrupulingam požiūriui į šią priemonę ir siekdamas padidinti jos 
teikiamą naudą bei neutralizuoti jos keliamus pavojus. Todėl pranešėjas siūlo pakeisti 
Apskaitos direktyvos 2013/34 48 straipsnį ir paprašė Komisijos persvarstant su mokėjimais 
vyriausybėms susijusias nuostatas patikrinti, ar būtų galima didelėms įmonėms ir visuotinės 
svarbos subjektams nustatyti pareigą kasmet paskelbti po atskirą kiekvienoje šalyje – ES 
valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje – vykdomos veiklos ataskaitą, kurioje būtų 
pateikiama informacija apie pelną ar nuostolius išskaičiavus mokesčius, pelno ar nuostolių 
apmokestinimą bei gautas viešąsias dotacijas.


