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Grozījums Nr. 4
Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai uzlabotu Savienībā atklātās 
nefinansiālās informācijas konsekvenci un 
salīdzināmību, uzņēmumiem vajadzētu 
noteikt prasību savā gada ziņojumā ietvert 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju, kura attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem. 
Šādā paziņojumā būtu jāietver ar šiem 
jautājumiem saistīto politikas virzienu, 
rezultātu un risku apraksts.

(6) Lai uzlabotu Savienībā atklātās 
nefinansiālās informācijas konsekvenci un 
salīdzināmību, uzņēmumiem vajadzētu 
noteikt prasību savā gada ziņojumā ietvert 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju, kura attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem. 
Šādā paziņojumā būtu jāietver ar šiem 
jautājumiem saistīto politikas virzienu, 
rezultātu un risku apraksts. Tajā būtu 
jāietver arī uzņēmumu piegādes ķēžu 
uzskaitījums un šo ķēžu apakšuzņēmēji, ja 
šajās ķēdēs ir iesaistīti nozares svarīgākie 
pārstāvji.

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumi var 
pamatoties uz valsts regulējumiem, ES 
regulējumiem, piemēram, vides vadības un 
audita sistēmu (turpmāk — EMAS), un 
starptautiskiem regulējumiem, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas
(turpmāk — ANO) Globālo līgumu,
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 

(7) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumi
piemēro pamatprincipus par  
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
ESAO pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem, kā arī var pamatoties uz 
valsts regulējumu, ES regulējumiem, 
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pamatprincipiem, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (turpmāk — ESAO) 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem, Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (turpmāk —
ISO) standartu 26000, Starptautiskās 

Darba organizācijas (turpmāk — SDO) 
trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
Globālo ziņošanas iniciatīvu.

piemēram, vides vadības un audita sistēmu
(turpmāk — EMAS), un starptautiskiem 
regulējumiem, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas (turpmāk — ANO) 
Globālo līgumu,  Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (turpmāk —
ISO) standartu 26000, Starptautiskās 

Darba organizācijas (turpmāk — SDO) 
trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
Globālo ziņošanas iniciatīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu 
priekšstatu par uzņēmuma ietekmi uz 
cilvēktiesībām, sociālo jomu un vidi, gada 
pārskatos būtu jāiekļauj svarīgākos 
nefinansiālos veiktspējas rādītājus (SVR), 
kas attiecas uz konkrēto uzņēmējdarbības 
nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
izveido efektīvus un piemērotus 
instrumentus, lai ieviestu uzņēmumu 
nefinansiālās informācijas pilnīgu, 
precīzu un uzticamu atklāšanu saskaņā ar 
šīs direktīvas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Inese Vaidere

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropadome, kas sanāca kopā 
2011. gada 24. un 25. martā, aicināja 
samazināt vispārējo regulējuma slogu, it 
sevišķi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk "MVU"), gan 
Eiropas, gan valstu līmenī un ierosināja 
pasākumus, lai palielinātu produktivitāti, 
savukārt stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei „Eiropa 2020” 
mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi 
MVU un veicināt to internacionalizāciju.
Tādējādi saskaņā ar principu „vispirms 
domāt par mazajiem uzņēmumiem” 
Direktīvā 78/660/EEK un 
Direktīvā 83/349/EEK noteiktās 
informācijas atklāšanas prasības būtu 
jāpiemēro tikai konkrētiem lieliem 
uzņēmumiem un koncerniem.

(10) Eiropadome, kas sanāca kopā 
2011. gada 24. un 25. martā, aicināja 
samazināt vispārējo regulējuma slogu, it 
sevišķi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk "MVU"), gan 
Eiropas, gan valstu līmenī, atzinīgi vērtējot 
Komisijas nodomu ierosināt veidus, kā 
atbrīvot mikrouzņēmumus no atsevišķu 
regulējumu piemērošanas, un ierosināja 
pasākumus, lai palielinātu produktivitāti, 
savukārt stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei „Eiropa 2020” 
mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi 
MVU un veicināt to internacionalizāciju.
Tādējādi saskaņā ar principu „vispirms 
domāt par mazajiem uzņēmumiem” 
Direktīvā 78/660/EEK un 
Direktīvā 83/349/EEK noteiktās 
informācijas atklāšanas prasības būtu 
jāpiemēro tikai konkrētiem lieliem 
uzņēmumiem un koncerniem.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Inese Vaidere

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu. 
MVU būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, 
un pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits pārsniedz 500 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz 
EUR 20 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 40 miljonus.

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu. 
Mikrouzņēmumi un MVU būtu jāatbrīvo 
no papildu prasībām, un pienākums gada 
ziņojumā iekļaut nefinansiālo paziņojumu 
būtu jāpiemēro tikai tiem uzņēmumiem, 
kuru darbinieku vidējais skaits pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru kopējā bilance 
pārsniedz EUR 20 miljonus vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 40 miljonus.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu.
MVU būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, 
un pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits pārsniedz 500 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz
EUR 20 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 40 miljonus.

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu.
MVU būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, 
un pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits pārsniedz 250 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz
EUR 17,5 miljonus vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus.
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Or. en

Grozījums Nr. 11
Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Pieņemot kritērijus, lai noteiktu, uz 
kādām struktūrām attiecas pienākums 
izpaust nefinansiālu informāciju, būtu 
jāņem vērā atsevišku dalībvalstu 
atšķirības ekonomiskās attīstības līmenī, 
un attiecīgi, lai panāktu tādu pašu 
rezultātu no ekonomiskās darbības, 
atšķirīgam valstīm būs nepieciešams 
atšķirīgs vidējais noadarbināto skaits. 
Tālab, atlasot kritērijus struktūru 
noteikšanai, uz kurām attiecas šīs jaunās 
ziņošanas prasības, lielāka uzmanība būtu 
jāpievērš bilancē uzrādītās vērtības 
summai vai tīrajam apgrozījumam.

Or. pl

Grozījums Nr. 12
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uzņēmumu administratīvo, vadības un 
uzraudzības struktūru locekļu kompetenču 
un viedokļu daudzveidība sekmē labu 
izpratni par uzņēmējdarbības organizēšanu 
un lietām. Tā ļauj šo struktūru locekļiem 
konstruktīvi pārbaudīt vadības lēmumus un 
būt atvērtākiem pret novatoriskām idejām, 
tādējādi risinot locekļu viedokļu līdzību, 
proti, „grupas domāšanas” fenomenu. 

(15) Uzņēmumu administratīvo, vadības un 
uzraudzības struktūru locekļu kompetenču 
un viedokļu daudzveidība sekmē labu 
izpratni par uzņēmējdarbības organizēšanu 
un lietām. Tā ļauj šo struktūru locekļiem 
konstruktīvi pārbaudīt vadības lēmumus un 
būt atvērtākiem pret novatoriskām idejām, 
tādējādi risinot locekļu viedokļu līdzību, 
proti, „grupas domāšanas” fenomenu. 
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Tādējādi tā veicina vadības efektīvu 
uzraudzību un uzņēmumu sekmīgu 
pārvaldību. Tādēļ būtu svarīgi uzlabot 
pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu 
ieviestajiem daudzveidības politikas 
virzieniem. Tas tirgū nodrošinātu 
informāciju par korporatīvās pārvaldības 
praksi, tādējādi piemērojot tiešu spiedienu 
uzņemumiem nodrošināt lielāku valžu 
sastāva daudzveidību.

Tomēr šādu jautājumu izlemšana būtu 
jāatstāj uzņēmumu administratīvo, 
pārvaldes un uzraudzības struktūru ziņā.

Or. nl

Grozījums Nr. 13
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām saistībā ar tādiem 
aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, izglītība un 
profesionālā pieredze, būtu jāpiemēro 
tikai lieliem, biržas sarakstā iekļautiem 
uzņēmumiem. Tādēļ šo pienākumu 
nevajadzētu attiecināt uz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, ko var atbrīvot no 
konkrētiem grāmatvedības pienākumiem 
saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 
27. pantu. Daudzveidības politikas 
atklāšanai vajadzētu būt daļai no 
korporatīvās vadības paziņojuma, kā 
noteikts Direktīvas 78/660/EEK 
46.a pantā. Uzņēmumiem, kam šādas 
daudzveidības politikas nav, nevajadzētu 
likt to ieviest, bet gan saprotami 
paskaidrot, kādēļ tādas politikas nav.

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, izglītība un profesionālā 
pieredze, būtu jāpiemēro tikai lieliem, 
biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem. 
Tādēļ šo pienākumu nevajadzētu attiecināt 
uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko 
var atbrīvot no konkrētiem grāmatvedības 
pienākumiem saskaņā ar 
Direktīvas 78/660/EEK 27. pantu. 
Daudzveidības politikas atklāšanai 
vajadzētu būt daļai no korporatīvās vadības 
paziņojuma, kā noteikts 
Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā. 
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, invaliditāte, izglītība un 
profesionālā pieredze, būtu jāpiemēro tikai 
lieliem, biržas sarakstā iekļautiem 
uzņēmumiem. Tādēļ šo pienākumu 
nevajadzētu attiecināt uz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, ko var atbrīvot no 
konkrētiem grāmatvedības pienākumiem 
saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 
27. pantu. Daudzveidības politikas 
atklāšanai vajadzētu būt daļai no 
korporatīvās vadības paziņojuma, kā 
noteikts Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā. 
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

Or. en

Grozījums Nr. 15
María Muñiz De Urquiza

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, izglītība un profesionālā 

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, invaliditāte, izglītība un 
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pieredze, būtu jāpiemēro tikai lieliem, 
biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem. 
Tādēļ šo pienākumu nevajadzētu attiecināt 
uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko 
var atbrīvot no konkrētiem grāmatvedības 
pienākumiem saskaņā ar 
Direktīvas 78/660/EEK 27. pantu. 
Daudzveidības politikas atklāšanai 
vajadzētu būt daļai no korporatīvās vadības 
paziņojuma, kā noteikts 
Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā. 
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

profesionālā pieredze, būtu jāpiemēro tikai 
lieliem, biržas sarakstā iekļautiem 
uzņēmumiem. Tādēļ šo pienākumu 
nevajadzētu attiecināt uz mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, ko var atbrīvot no 
konkrētiem grāmatvedības pienākumiem 
saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 
27. pantu. Daudzveidības politikas 
atklāšanai vajadzētu būt daļai no 
korporatīvās vadības paziņojuma, kā 
noteikts Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā. 
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

Or. es

Grozījums Nr. 16
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem, un 
to, kā uzņēmums pārvalda šos riskus.

riskus, kas saistīti ar uzņēmuma darbībām,
kuras var radīt vai ir radījušas nopietnu 
negatīvu ietekmi uz sociālo jomu, vidi vai 
cilvēktiesību ievērošanu, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Thijs Berman

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tā sniedz skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara.

Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tā sniedz pamatotu
skaidrojumu, balstoties uz riska 
novērtējumu, kādēļ tas to nedara.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, lai ieguldītāji un patērētāji būtu informēti par riska novērtējumu, ko veic 
uzņēmumi, kuri neīsteno politiku attiecībā uz konkrētajiem jautājumiem, kas jāietver 
nefinansiālajā ziņojumā. Pamatots skaidrojums ļaus ieguldītājiem un patērētājiem saprast to, 
kā uzņēmumi izprot un novērtē riskus savās startēģijās.

Grozījums Nr. 18
Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas tā 
ir, tā precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, piemēram: 
vides vadības un audita sistēmu 
(turpmāk — EMAS), un starptautiskiem 
regulējumiem, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas (turpmāk — ANO) 
Globālo līgumu, Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipiem, ar ko 
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(turpmāk — ESAO) pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem, 
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (turpmāk — ISO) 
standartu 26000, Starptautiskās Darba 
organizācijas (turpmāk — SDO) 
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trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
Globālo ziņošanas iniciatīvu.

Or. pl

Grozījums Nr. 19
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas tā 
ir, tā precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.

Sniedzot šādu informāciju, uzņēmums
piemēro Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, ar ko īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt 
uzņēmums var pamatoties arī uz valsts, ES 
vai starptautiskiem regulējumiem, un tādā 
gadījumā tas precizē, kurus regulējumus 
tas ir izmantojis. Šo noteikumu piemēro, 
neskarot šīs direktīvas vai tādu citu 
Eiropas Savienības tiesību aktu vai 
pamatnostādņu prasības, kuros iekļauti 
konkrētāki noteikumi uzņēmumu 
nefinansiālas informācijas atklāšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šādu nefinansiālu informāciju, 
uzņēmums norāda, kuru tiesisko 
regulējumu tas ir izmantojis.

Or. pl

Grozījums Nr. 21
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu 
par uzņēmuma attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, analīzē iekļauj gan finansiālās, 
gan nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus, kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību.

Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu par 
uzņēmuma attīstību, veiktspēju un stāvokli
un tā ietekmi uz cilvēktiesību ievērošanu,
sociālo jomu un vidi, analīzē iekļauj gan 
finansiālās, gan nefinansiālās veiktspējas 
svarīgākos rādītājus, kas attiecas uz 
konkrēto uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavot 
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ziņojumus, Eiropas Komisija izstrādā 
pamatnostādnes par metodoloģiju un 
starptautisko standartu un nefinansiālās 
veiktspējas rādītāju izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija publisko šīs pamatnostādnes un 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šo pamatnostādņu 
sagatavošanu vēlākais 18 mēnešus pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas. 

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido Nefinansiālās 
informācijas atklāšanas vadības padomi, 
lai atbalstību nefinansiālās ziņošanas 
prasību īstenošanu un iesaistītu 
ieinteresētās personas pamatnostādņu 
sagatavošanā par starptautisko standartu 
un nefinansiālās veiktspējas rādītāju 
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metodoloģiju un izmantošanu līdzsvarotā 
un atklātā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts
Direktīva 78/660/EEK
46.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) direktīvas 46.a pantu groza šādi: svītrots
(a) panta 1. punktam pievieno šādu 
g) apakšpunktu:
"g) apraksts par uzņēmuma 
daudzveidības politiku attiecībā uz to 
administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām saistībā ar tādiem 
aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. 
Ja uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir. "
(b) pievieno šādu 4. punktu:
"4. panta 1. punkta g) apakšpunktu 
nepiemēro uzņēmumiem 27. panta 
nozīmē."

Or. nl

Grozījums Nr. 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, invaliditāte, 
izglītība un profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

Or. en

Grozījums Nr. 27
María Muñiz De Urquiza

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK un Direktīva 83/349/EEK
46.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

(g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, invaliditāte, 
izglītība un profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

Or. es

Grozījums Nr. 28
Thijs Berman

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
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Direktīva 78/660/EEK
53.a pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilde
Dalībvalstis izveido efektīvus un 
piemērotus mehānismus, lai nodrošinātu, 
ka uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
publiskošana tiek veikta pareizi un 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.
Dalībvalstis ievieš efektīvas valsts 
procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajiem pienākumiem, un 
raugās, lai šīs procedūras ir pieejamas 
visām fiziskajām un juridiskajām 
personām, kam ir likumīgas intereses 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tā 
nodrošinot, ka tiek ievēroti šīs direktīvas 
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu informācijas sagrozīšanas un nepatiesas informācijas sniegšanas risku, 
dalībvalstīs ir vajadzīgi īpaši mehānismi, kas nodrošinātu pareizu direktīvas ieviešanu un 
izpildi. Lai ņemtu vērā krasi atšķirīgās situācijas dalībvalstīs, būtu jānodrošina dalībvalstīm 
zināma rīcības brīvība attiecībā uz šo mehānismu darbību.

Grozījums Nr. 29
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus, 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

kopējā bilance pārsniedz 
EUR 17,5 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu 
paziņojumu, kas attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
ņemot vērā visu uzņēmuma piegādes ķēdi, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 3. daļa – iii ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem, un 
to, kā uzņēmums pārvalda šos riskus.

riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem 
attiecībā uz uzņēmuma darbībām, kuras 
var radīt vai ir radījušas nopietnu 
negatīvu ietekmi uz sociālo jomu, vidi un 
cilvēktiesību ievērošanu, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Thijs Berman

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā 
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kopums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tā to nedara.

kopums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz ar riska 
novērtējumu pamatotu skaidrojumu, kādēļ
tas to nedara.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, lai ieguldītāji un patērētāji būtu informēti par riska novērtējumu, ko veic 
uzņēmumi, kuri neīsteno politiku attiecībā uz konkrētajiem jautājumiem, kas jāietver 
nefinansiālajā ziņojumā. Pamatots skaidrojums ļaus ieguldītājiem un patērētājiem saprast to, 
kā uzņēmumi izprot un novērtē riskus savās startēģijās.

Grozījums Nr. 32
Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šo informāciju, konsolidētā gada 
ziņojuma pamatā var būt valsts, ES vai
starptautisks regulējums, un, ja tas tā ir, 
tiek precizēts, kurš regulējums ir 
izmantots.

Sniedzot šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai
starptautiskiem regulējumiem, piemēram: 
vides vadības un audita sistēmu 
(turpmāk — EMAS), un starptautiskiem 
regulējumiem, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas (turpmāk — ANO) 
Globālo līgumu, Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipiem, ar ko 
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(turpmāk — ESAO) pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem, 
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (turpmāk — ISO) 
standartu 26000, Starptautiskās Darba 
organizācijas (turpmāk — SDO) 
trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
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Globālo ziņošanas iniciatīvu.

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šo informāciju, konsolidētā gada 
ziņojuma pamatā var būt valsts, ES vai 
starptautisks regulējums, un, ja tas tā ir, 
tiek precizēts, kurš regulējums ir izmantots.

Sniedzot šādu informāciju, uzņēmums
piemēro Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, ar ko īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt 
uzņēmums var pamatoties arī uz valsts, ES 
vai starptautiskiem regulējumiem, un tādā 
gadījumā tas precizē, kurš regulējums ir 
izmantots. Šo noteikumu piemēro, 
neskarot šīs direktīvas vai tādu citu 
Eiropas Savienības tiesību aktu vai 
pamatnostādņu prasības, kuros iekļauti 
konkrētāki noteikumi uzņēmumu 
nefinansiālas informācijas atklāšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Andrzej Grzyb

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sniedzot šādu nefinansiālu informāciju, 
uzņēmums norāda, kuru tiesisko 
regulējumu tas ir izmantojis.

Or. pl

Grozījums Nr. 35
Thijs Berman

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 83/394/EEK
36. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izpilde
Dalībvalstis izveido efektīvus un 
piemērotus mehānismus, lai nodrošinātu, 
ka uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
publiskošana tiek veikta pareizi un 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem.
Dalībvalstis ievieš efektīvas valsts 
procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šajā 
direktīvā noteiktajiem pienākumiem, un 
raugās, lai šīs procedūras ir pieejamas 
visām fiziskajām un juridiskajām 
personām, kam ir likumīgas intereses 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, tā 
nodrošinot, ka tiek ievēroti šīs direktīvas 
noteikumi.

Or. en

Pamatojums

Lai nepieļautu informācijas sagrozīšanas un nepatiesas informācijas sniegšanas risku, 
dalībvalstīs ir vajadzīgi īpaši mehānismi, kas nodrošinātu pareizu direktīvas ieviešanu un 
izpildi. Lai ņemtu vērā krasi atšķirīgās situācijas dalībvalstīs, būtu jānodrošina dalībvalstīm 
zināma rīcības brīvība attiecībā uz šo mehānismu darbību.
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Grozījums Nr. 36
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants
Uzraudzība un izpilde

1. Dalībvalstis izveido efektīvus un 
piemērotus instrumentus, kas efektīvi 
nodrošina, ka uzņēmumi pilda pienākumu 
atklāt nefinansiālo informāciju atbilstīgi 
šīs direktīvas noteikumiem, un kas ļauj šo 
procesu uzraudzīt.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā 
direktīvā noteikto pienākumu izpildes 
tiesiskās un/vai administratīvas 
procedūras ir pieejamas visām personām, 
tostarp juridiskām personām, kurām 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktos 
noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jean-Jacob Bicep
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Ne vēlāk kā [trīs gadi pēc šīs direktīvas 
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pieņemšanas] Komisija pārskata 46. pantā 
paredzētos noteikumus un ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā pievienojot likumdošanas 
priekšlikumus, par:
– nefinansiālu informāciju, kas atklāta 
praksē, tostarp piegādes ķēdes tvērumu, 
vai tas ir efektīvi un vai nodrošināti 
attiecīgie ieteikumi un metodes;
– progresu, kas saistībā ar nefinansiālas 
informācijas sniegšanu ir panākts visā 
pasaulē;
– ANO programmas „Aizsargāt, ievērot 
un labot” un tās pamatnostādņu, kā arī 
ESAO pamatnostādņu daudznacionāliem 
uzņēmumiem īstenošanu;
– rādītāju pielietošanu attiecībā uz zemes 
platību un ūdens izmantošanu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un materiālu 
izmantošanu un
– esošo verifikācijas un izpildes 
mehānismu efektivitāti.

Or. en


