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Grozījums Nr. 17
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
–

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments noraida Eiropas 
Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nepieciešamība uzlabot uzņēmumu 
sociālās un vides informācijas atklāšanu, 
šajā jomā ierosinot tiesību akta 
priekšlikumu, tika atkārtoti uzsvērta 
Komisijas 2011. gada 25. oktobrī 
pieņemtajā paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Atjaunota ES stratēģija 
2011.–2014. gadam attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību”10.

(2) Nepieciešamība uzlabot uzņēmumu 
sociālās un vides informācijas atklāšanu, 
šajā jomā ierosinot tiesību akta 
priekšlikumu, tika atkārtoti uzsvērta 
Komisijas 2011. gada 25. oktobrī 
pieņemtajā paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Atjaunota ES stratēģija 
2011.–2014. gadam attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību”10. Tomēr 
Eiropas Parlaments šo viedokli nekādā 
gadījumā neatbalsta, jo īpaši attiecībā uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. 
Eiropas Parlaments stingri noraida 
informācijas atklāšanas prasību saistībā 
ar sociālajiem un vides jautājumiem, it 
īpaši attiecībā uz MVU, jo tā radītu 
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lielāku birokrātisko slogu un izdevumus 
un uzņēmumu ieguldījumu sociālajā un 
vides jomā nevis veicinātu, bet gan drīzāk 
kavētu.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 galīgā redakcija, 
2011. gada 25. oktobris.

10 COM(2011) 681 galīgā redakcija, 
2011. gada 25. oktobris.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3 a) Eiropas Parlaments 2013. gada 
6. februāra rezolūcijā par korporatīvo 
sociālo atbildību (2012/2097(INI)) 
norādīja, ka brīvā sabiedrībā KSA nekādā 
gadījumā nedrīkst labdarības akciju 
padarīt par obligātu, jo tādējādi varētu 
mazināties cilvēku vēlme ziedot.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Gada 
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma 
politikas virzieniem, rezultātiem un 

svītrots



AM\1008018LV.doc 5/46 PE522.825v01-00

LV

riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Gada 
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma 
politikas virzieniem, rezultātiem un 
riskiem.

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Gada 
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma un tā 
meitasuzņēmumu politikas virzieniem, 
rezultātiem un riskiem, kā arī sociālo 
ieguldījumu precīzu mērķi.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Thomas Mann

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.

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 23
Philippe De Backer

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) Attiecīgā gadījumā uzņēmumi var 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.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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 

(6) Lai uzlabotu Savienībā atklātās 
nefinansiālās informācijas konsekvenci, 
pārredzamību 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 
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jautājumiem saistīto politikas virzienu, 
rezultātu un risku apraksts.

būtu jāietver ar šiem jautājumiem saistīto 
politikas virzienu, rezultātu un risku 
apraksts, ņemot vērā visu uzņēmuma 
vērtību ķēdi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Richard Howitt

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, 
dzimumu līdzsvara, 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.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Philippe Boulland

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 

(6) Lai uzlabotu Savienībā atklātās 
nefinansiālās informācijas konsekvenci un 
salīdzināmību, uzņēmumiem vajadzētu 
noteikt prasību savā gada ziņojumā ietvert 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 



PE522.825v01-00 8/46 AM\1008018LV.doc

LV

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.

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, sociālo ieguldījumu precīza 
mērķa un risku apraksts, ietverot visu 
piegādes ķēdi.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Uzņēmumiem, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, nekādā gadījumā 
nedrīkst uzlikt par pienākumu iesniegt 
nefinansiālu paziņojumu attiecībā uz to 
brīvprātīgo sociālo darbību. Tas radītu 
nesamērīgi lielas birokrātiskās izmaksas, 
kas iznīcinātu darbavietas un drīzāk 
samazinātu, nevis veicinātu uzņēmumu 
sociālo ieguldījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Richard Howitt

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Lai veicinātu vienādu attieksmi pret 
darbiniekiem, dalībvalstīm būtu jāmudina 
lielie uzņēmumi izstrādāt daudzveidības 
politiku, izvirzot vidēja un ilgtermiņa 
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mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Thomas Mann

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 
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.

(7) Brīvprātīgi 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 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.

Or. de

Grozījums Nr. 30
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
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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 
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.

(7) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumiem 
būtu jāpamatojas 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 
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, vai uz 
kvantitatīvi nosakāmu un konkrētām 
nozarēm raksturīgu sociālo kritēriju 
kopumu, kurus Eiropas Savienība 
iekļāvusi sociālā marķējuma sistēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Uzņēmumiem būtu jāsniedz 
izsmeļoša informācija par nopietnu 
ietekmi, kura varētu visdrīzāk rasties, un 
jau radušos ietekmi. Ietekmes nopietnība 
būtu jāvērtē pēc tās apmēra un smaguma, 
iepriekš, pašlaik un turpmāk skarto 



AM\1008018LV.doc 11/46 PE522.825v01-00

LV

personu skaita, lai varētu atjaunot vismaz 
to pašu vai līdzvērtīgu stāvokli, kāds bija 
pirms nelabvēlīgās ietekmes rašanās.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Prasība publiskot nefinansiālu 
informāciju rada nepieciešamību izveidot 
Eiropas Savienības apstiprinātas reitingu 
aģentūras, lai vajadzības gadījumā 
pārbaudītu atklātās informācijas 
pareizumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ieguldītāju piekļuvei nefinansiālai 
informācijai būtu arī jāļauj novirzīt 
ieguldījumus uzņēmumos, kuriem ir 
augsti sociālie standarti.

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Philippe Boulland
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Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Nefinansiālas informācijas 
publiskošanai būtu jāļauj īstenot 
ilgtspējīgu un iekļaujošu ieguldījumu 
stratēģiju, kurā būtu iekļauta uzņēmumu 
sociālās atbildības klauzula ar konkrētām 
pamatnostādnēm ieguldītājiem, kā arī 
efektīva novērtēšanas metodika publiskā 
sektora iestādēm, kuras pārrauga 
attiecīgo ieguldījumu sociālo ietekmi un 
ietekmi uz vidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Prasība publiskot nefinansiālu 
informāciju ietver nepieciešamību panākt 
vides un sociālās jomas rezultātu 
līdzsvaru, lai šāda publiskošana atbilstu 
KSA principiem un neattiektos tikai uz 
vides datiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šo nefinansiālās informācijas svītrots
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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.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz 
EUR 86 miljonus, vai kuru gada
apgrozījums pārsniedz EUR 100 miljonus.

Or. de

Pamatojums

Mazie un vidējie uzņēmumi ir definēti Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 2. pantā. Ņemot vērā 
to, ka ar COM dokumentu darbinieku skaits tiek palielināts dubultā, ir lietderīgi dubultā 
palielināt arī EUR 50 miljonu lielo gada apgrozījumu un EUR 43 miljonu lielo gada kopējo 
bilanci.
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Grozījums Nr. 38
Thomas Mann

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 lielajiem uzņēmumiem, kuru 
darbinieku vidējais skaits pārsniedz 
1000 darbiniekus un kuru kopējā bilance 
pārsniedz EUR 40 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 80 miljonus.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 a) Lai maksimāli palielinātu kopīgo 
vērtību, optimizētu korporatīvo ilgtspēju 
un palielinātu uzņēmumu sniegtās 
nefinansiālās informācijas atbilstību, 
saskaņotību un salīdzināmību, Komisijai 
kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi 
12 mēnešu laikā pēc direktīvas 
pieņemšanas un atbilstīgi prioritātēm, 
kuras noteiktas, pamatojoties uz vispārējo 
riska novērtējumu, būtu jāizstrādā nozaru 
pamatnostādnes un horizontālas 
pamatnostādnes par attiecīgu svarīgāko 
veiktspējas rādītāju izmantošanu, resursu 
izvērtēšanas metodoloģiju un 
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starptautiskajām sistēmām, jo īpaši par 
korporatīvo atbildību ievērot starptautisko 
tiesību normās aizsargātās tiesības un 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar šo pamatnostādņu ārkārtīgi lielo nozīmi būtu nepieciešams iesaistīt likumdevējus.

Grozījums Nr. 40
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daži uzņēmumi un koncerni, kas 
ietilpst Direktīvas 78/660/EEK un 
Direktīvas 83/349/EEK darbības jomā, 
pašlaik jau brīvprātīgi sagatavo 
nefinansiālos ziņojumus. Šiem 
uzņēmumiem nevajadzētu piemērot 
pienākumu gada ziņojumā sniegt 
nefinansiālu paziņojumu ar nosacījumu, 
ka ziņojums attiecas uz to pašu finanšu 
gadu, ietver vismaz šajā direktīvā 
paredzēto saturu un ir pievienots gada 
ziņojuma pielikumā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uzņēmumu administratīvo, vadības 
un uzraudzības struktūru locekļu 

svītrots
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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. 
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.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Thomas Mann

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 

svītrots
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46.a pantā. Uzņēmumiem, kam šādas 
daudzveidības politikas nav, nevajadzētu 
likt to ieviest, bet gan saprotami 
paskaidrot, kādēļ tādas politikas nav.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Philippe De Backer

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. en

Grozījums Nr. 44
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā
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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, 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. Šiem uzņēmumiem tiek 
ieteikts iepazīties ar ES daudzveidības 
hartām.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Nākamo reizi pārskatot Publiskā 
iepirkuma direktīvu, prasību publiskot 
nefinansiālu informāciju varētu iekļaut 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritēriju skaitā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 46
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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:

Attiecīgā gadījumā uzņēmumi var apskatā 
ietvert arī nefinansiālu paziņojumu, kas 
ietver informāciju, kura attiecas uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 47
Evelyn Regner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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:

Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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, līdztiesības
un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, ņemot vērā visu 
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uzņēmuma vērtību ķēdi, tostarp:

Or. de

Grozījums Nr. 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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:

Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 86 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 100 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. de

Pamatojums

Mazie un vidējie uzņēmumi ir definēti Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 2. pantā. Ņemot vērā 
to, ka ar COM dokumentu darbinieku skaits tiek palielināts dubultā, ir lietderīgi dubultā 
palielināt arī EUR 50 miljonu lielo gada apgrozījumu un EUR 43 miljonu lielo gada kopējo 
bilanci.

Grozījums Nr. 49
Thomas Mann

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

 Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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:

Lieliem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
1000 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 40 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 80 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
tostarp:

Or. de

Grozījums Nr. 50
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā
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:

Biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem, 
kuru darbinieku vidējais skaits finanšu 
gada laikā pārsniedz 500 darbiniekus un 
kuru bilances datumā kopējā bilance 
pārsniedz EUR 40 miljonus vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 80 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu paziņojumu 
vai atsauci uz šādu paziņojumu, kurā 
ietverta informācija, kas attiecas uz
jautājumiem, kas ir būtiski, lai gūtu 
priekšstatu par uzņēmuma attīstību, 
veiktspēju vai stāvokli, tostarp vismaz uz 
vides un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem un brīvprātīgi — arī, 
piemēram, sociālajiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. en
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Pamatojums

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Grozījums Nr. 51
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
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:

Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas ne 
tikai uz vides, bet arī uz sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, kā 
arī cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas 
un kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Richard Howitt

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

 aprakstu par uzņēmuma politiku, ko tas 
īsteno attiecībā uz šiem jautājumiem;

aprakstu par uzņēmuma politiku un 
stratēģisko plānu šo mērķu sasniegšanai, 
ko tas īsteno attiecībā uz šiem 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Grozījums Nr. 54
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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

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

ar uzņēmumu saistītus riskus, ko rada tā 
darbība, produkti, pakalpojumi, 
personāls, pamatlīdzekļi un 
uzņēmējdarbības attiecības, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus;

Or. en

Pamatojums

Tā kā ir novēroti vairāki gadījumi, kad ir sabrukušas celtnes, ir svarīgi, lai uzņēmumiem būtu 
pienākums atklāt informāciju par riskiem attiecībā uz to pamatlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 55
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aprakstu par uzņēmuma darbības 
negatīvo ietekmi saistībā ar šiem 
jautājumiem, ņemot vērā visu uzņēmuma 
piegādes ķēdi;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Philippe Boulland

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sociālo ieguldījumu precīzu mērķi.
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Or. fr

Grozījums Nr. 57
Ole Christensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aprakstu par to, kā uzņēmums ir īstenojis 
politiku attiecībā uz šiem jautājumiem 
saistībā ar piegādātājiem un 
apakšuzņēmējiem, tostarp informāciju par 
uzņēmuma darbībām, kurās piedalījās 
piegādātāji un apakšuzņēmēji, kuriem ir 
tikuši piemēroti sodi un sankcijas par ES 
tiesību aktu pārkāpumiem, tostarp, bet ne 
tikai, par tiesību aktu pārkāpumiem 
sociālajā, transporta jomā un vides jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 59
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60
Sari Essayah

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

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 neziņo par vienu vai 
vairākiem no šiem jautājumiem, tā sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tas to nedara.

Or. en

Pamatojums

Komisija ierosina nefinansiālo paziņojumu iekļaut gada ziņojumā. Tas būtībā nozīmē, ka 
nefinansiālajam paziņojumam vajadzētu būt gada ziņojuma sastāvdaļai. Tomēr tā kā vēlāk ir 
noteikts, ka „vispusīgam ziņojumam [...] pamatojoties uz valsts, ES vai starptautisku 
regulējumu [...]” nevajadzētu būt obligātai daļai no gada ziņojuma, tā arī attiecīgi īsāko 
nefinansiālo paziņojumu varētu publiskot atsevišķi no gada ziņojuma.

Grozījums Nr. 61
Philippe Boulland
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 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 šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem vai uz 
kvantitatīvi nosakāmu un konkrētām 
nozarēm raksturīgu sociālo kritēriju 
kopumu, kurus Eiropas Savienība 
iekļāvusi sociālā marķējuma sistēmā, un, 
ja tas tā ir, tā precizē, kurus regulējumus 
tas ir izmantojis.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1 b) 2. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā 
direktīvā noteikto pienākumu izpildes 
tiesiskās un/vai administratīvas 
procedūras ir ieviestas, darītas zināmas 
un 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
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Grozījums Nr. 63
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 5. daļa

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,
nodarbinātības un sociālajām tiesībām,
analīzē iekļauj gan finansiālās, gan 
nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus, kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Uzņēmumu, kas ir meitasuzņēmums, 
atbrīvo no 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajiem pienākumiem, ja uzņēmums 
un tās meitasuzņēmumi ir konsolidēti cita 
uzņēmuma finanšu pārskatos un gada 
ziņojumā un ja šis konsolidētais gada 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
Direktīvas 83/349/EEK 36. panta 
1. punktu.;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 65
Evelyn Regner
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatu sniegšana atsevišķi pa valstīm
2a. Finanšu pārskatu piezīmēs lielie 
uzņēmumi un sabiedriskas nozīmes 
struktūras par attiecīgo finanšu gadu 
konsolidētā veidā un precizējot par katru 
dalībvalsti un par katru trešo valsti, kurā 
tie veic uzņēmējdarbību, ik gadu norāda 
šādu informāciju:
a) nosaukums, darbību veids un 
ģeogrāfiskā vieta;
b) apgrozījums;
c) darba ņēmēju skaits, izteikts pilnas 
slodzes ekvivalenta vienībā;
d) pirkumi un pārdevumi;
e) peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem;
f) nodokļi peļņai vai zaudējumiem;
g) saņemtās publiskās subsīdijas.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavot 
ziņojumus, Eiropas Komisija kopā ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi 
12 mēnešu laikā pēc direktīvas 
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pieņemšanas un atbilstīgi prioritātēm, 
kuras noteiktas, pamatojoties uz vispārējo 
riska novērtējumu, izstrādā nozaru 
pamatnostādnes un pamatnostādnes par 
metodoloģiju un starptautisko standartu 
un nefinansiālās veiktspējas rādītāju 
izmantošanu saskaņā ar 46. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar šo pamatnostādņu ārkārtīgi lielo nozīmi būtu nepieciešams iesaistīt likumdevējus.

Grozījums Nr. 67
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja uzņēmums sagatavo vispusīgu 
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu, pamatojoties uz valsts, ES vai 
starptautisku regulējumu, un kas ietver 
1. punkta b) apakšpunktā paredzēto 
informāciju, uzņēmumu atbrīvo no 
pienākuma sagatavot nefinansiālo 
paziņojumu, kā noteikts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šis ziņojums ir daļa no 
gada ziņojuma.;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
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Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja uzņēmums sagatavo vispusīgu
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu, pamatojoties uz valsts, ES vai 
starptautisku regulējumu, un kas ietver 
1. punkta b) apakšpunktā paredzēto 
informāciju, uzņēmumu atbrīvo no 
pienākuma sagatavot nefinansiālo 
paziņojumu, kā noteikts 1. punkta 
b) apakšpunktā, ja šis ziņojums ir daļa no 
gada ziņojuma.;

Ja uzņēmums sagatavo atsevišķu ziņojumu, 
kas attiecas uz to pašu finanšu gadu, 
pamatojoties uz valsts, ES vai starptautisku 
regulējumu, un kas ietver 1. punkta 
b) apakšpunktā paredzēto informāciju, 
uzņēmumu atbrīvo no pienākuma sagatavot 
nefinansiālo paziņojumu, kā noteikts 
1. punkta b) apakšpunktā, ja šāds 
atsevišķais ziņojums

(a) ir daļa no gada ziņojuma vai ir tajā 
minēts, vai
(b) ir publiski pieejams uzņēmuma 
tīmekļa vietnē pēc gada ziņojuma 
publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Grozījums Nr. 69
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 

svītrots
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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.;

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu direktoru bez izpildvarām vidū jau 
ir ietvertas ziņošanas prasības, kas daļēji pārklājas. Ir jāveicina daudzas uz tiesību aktiem 
pamatotas valstu iniciatīvas un korporatīvās pārvaldības kodi nolūkā izpētīt šos jautājumus 
un tikai pēc tam, ja tas šķiet nepieciešams, būtu jāizskata Eiropas mēroga pasākumi. Šo pantu 
nesvītrojot, attiecībā uz pienākumu sniegt ziņojumu par nefinansiāliem jautājumiem būtu 
jāizmanto līdzīgas robežvērtības.

Grozījums Nr. 70
Thomas Mann

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

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.";

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 71
Philippe De Backer

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

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 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.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Jean Lambert
Verts/ALE grupas vārdā

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

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 visām tā struktūrām, 
jo īpaši — administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām saistībā ar tādiem 
aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, invaliditāte, 
rases vai ethniskā piederība, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
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paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

Or. en

Pamatojums

Nav pamata ierobežot daudzveidību tikai attiecībā uz administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām. Daudzveidības politika ir jāpiemēro visos līmeņos.

Grozījums Nr. 73
Richard Howitt

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

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, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā, un 
par stratēģiju daudzveidības politikas 
mērķu sasniegšanai. Ja uzņēmumam nav 
šādas politikas, paziņojumā sniedz skaidru 
un pamatotu paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
53.a pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis šīs direktīvas 1.a, 11. un 
27. pantā, 43. panta 1. punkta 7.a un 
7.b apakšpunktā, 46. panta 3. punktā, 
47. pantā un 51. pantā paredzētos 
atbrīvojumus nedara pieejamus attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuru vērtspapīru 
tirdzniecība ir atļauta regulētā tirgū 
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14. apakšpunkta nozīmē."

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 75
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj 
atklātu apskatu par konsolidēšanā iesaistīto 
uzņēmumu kā kopuma uzņēmējdarbības 
attīstību, veiktspēju un to stāvokli kopā ar 
uzņēmumu galveno risku un nenoteiktību 
aprakstu.

Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj 
atklātu apskatu par konsolidēšanā iesaistīto 
uzņēmumu kā kopuma uzņēmējdarbības 
attīstību, veiktspēju un to stāvokli kopā ar 
uzņēmumu galveno risku un nenoteiktību 
aprakstu, ietverot visu piegādes ķēdi.

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Philippe De Backer

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

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

Apskatā var iekļaut arī nefinansiālu 
paziņojumu, kas ietver informāciju, kura 
attiecas uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 77
Thomas Mann

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 
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:

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
1000 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 40 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 80 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
tostarp:

Or. de



AM\1008018LV.doc 37/46 PE522.825v01-00

LV

Grozījums Nr. 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 
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:

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 86 miljonus, 
vai kuru gada apgrozījums pārsniedz 
EUR 100 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. de

Pamatojums

Mazie un vidējie uzņēmumi ir definēti Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 2. pantā. Ņemot vērā 
to, ka ar COM darbinieku skaits tiek palielināts dubultā, ir lietderīgi dubultā palielināt arī 
EUR 50 miljonu lielo gada apgrozījumu un EUR 43 miljonu lielo gada kopējo bilanci.

Grozījums Nr. 79
Evelyn Regner

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 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus, 

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus, 
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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:

vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem, dzimumu 
līdztiesības un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
tostarp:

Or. de

Grozījums Nr. 80
Sari Essayah

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 
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:

Biržas sarakstā iekļautiem konsolidējamo 
uzņēmumu mātesuzņēmumiem, kuru 
darbinieku vidējais skaits finanšu gada 
laikā pārsniedz 500 darbiniekus un kuru 
bilances datumā kopējā bilance pārsniedz 
EUR 40 miljonus vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 80 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu paziņojumu 
vai atsauci uz šādu paziņojumu, kurā 
ietverta informācija, kas attiecas uz
jautājumiem, kas ir būtiski, lai gūtu 
priekšstatu par uzņēmuma attīstību, 
veiktspēju vai stāvokli, tostarp vismaz uz 
vides un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem un brīvprātīgi — arī, 
piemēram, ar sociālajiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 81
Philippe Boulland
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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 
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:

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

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Philippe Boulland

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sociālo ieguldījumu precīzu mērķi.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 86
Sari Essayah

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

Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā 
kopums neziņo par vienu vai vairākiem no 
šiem jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tas to nedara.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
36. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Skaidrojumā iekļauj novērtējumu 
attiecībā uz risku, ko rada lēmums 
neīstenot ar šiem jautājumiem saistītus 
politikas virzienus.
Vērtējot uzņēmumu darbības ietekmi uz 
sabiedrību, novērtē sekas, ko rada 
ziņojošā uzņēmuma darbība, kā arī citu 
tādu uzņēmumu darbība, kurus ar 
ziņojošo uzņēmumu saista 
uzņēmējdarbības attiecības, piemēram, 
kopuzņēmuma iniciatīvas un piegādes un 
apakšlīgumu piešķiršanas ķēdes.
Saskaņā ar [jaunās 
Direktīvas 2013/34/ES 49.] pantu 
Komisija, izmantojot deleģētus aktus, līdz 
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2015. gada beigām pieņem un pēc tam 
regulāri atjaunina pamatnostādnes par to, 
kā piemērot šajā direktīvā paredzētos 
pasākumus, kas saistīti ar nefinansiālo 
paziņojumu. Pamatnostādnes ir 
izstrādātas, ievērojot 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. 
Minētajās pamatnostādnēs iekļauj 
svarīgākos veiktspējas rādītājus (SVR) 
jautājumos, par kuriem jāsniedz 
informācija. Izstrādātos SVR, ar kuriem 
mēra uzņēmuma darbības ietekmi saistībā 
ar vides jautājumiem, attiecina vismaz uz 
zemes un ūdens izmantošanu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un materiālu 
izmantošanu. Pamatnostādnēs ietver gan 
vispārīgus noteikumus, gan konkrētai 
nozarei piemērojamus noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pievieno šādu 4. un 5. punktu: (b) pievieno šādu 4.,5. un 6. punktu:

Or. en

Grozījums Nr. 89
Philippe De Backer
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja mātesuzņēmums sagatavo vispusīgu 
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu un visu konsolidēto koncernu, 
pamatojoties uz valsts, ES vai 
starptautisku regulējumu un ietverot 
informāciju, kura paredzēta 1. punkta 
trešajā daļā, mātesuzņēmumu atbrīvo no 
pienākuma sagatavot nefinansiālo 
paziņojumu, kā noteikts 1. punkta trešajā 
daļā, ja šis vispusīgais ziņojums ir daļa no 
konsolidētā gada ziņojuma.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 90
Sari Essayah

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ja mātesuzņēmums sagatavo vispusīgu
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu un visu konsolidēto koncernu, 
pamatojoties uz valsts, ES vai starptautisku 
regulējumu un ietverot informāciju, kura 
paredzēta 1. punkta trešajā daļā, 
mātesuzņēmumu atbrīvo no pienākuma 
sagatavot nefinansiālo paziņojumu, kā 
noteikts 1. punkta trešajā daļā, ja šis 
vispusīgais ziņojums ir daļa no konsolidētā 
gada ziņojuma.

Ja mātesuzņēmums sagatavo atsevišķu
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu un visu konsolidēto koncernu, 
pamatojoties uz valsts, ES vai starptautisku 
regulējumu un ietverot informāciju, kura 
paredzēta 1. punkta trešajā daļā, 
mātesuzņēmumu atbrīvo no pienākuma 
sagatavot nefinansiālo paziņojumu, kā 
noteikts 1. punkta trešajā daļā, ja šis 
atsevišķais ziņojums

(a) ir daļa no konsolidētā gada ziņojuma 
vai ir tajā minēts, vai
(b) ir publiski pieejams uzņēmuma 
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tīmekļa vietnē pēc konsolidētā gada 
ziņojuma publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Grozījums Nr. 91
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Mātesuzņēmumu, kas ir arī 
meitasuzņēmums, atbrīvo no šā panta 
1. punkta trešajā daļā noteiktajiem 
pienākumiem, ja atbrīvotais uzņēmums 
un tā meitasuzņēmumi ir konsolidēti cita 
uzņēmuma finanšu pārskatos un gada 
ziņojumā un ja šis konsolidētais gada 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
1. punkta trešo daļu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 92
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 5a. daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar minēto Direktīvas 2013/34/ES 
19. panta 4. punktā dalībvalstis var 
atbrīvot mazus un vidējus uzņēmumus no 
pienākuma vadības ziņojumā iekļaut 
nefinansiālu informāciju.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums rada iespaidu, ka 2013. gada 26. jūnijā pieņemtās 
Direktīvas 2013/34/ES 19. panta 4. punkts būtu atcelts, no kā būtu jāizvairās. Ir svarīgi to 
saglabāt. Šis punkts attiecas uz svarīgākajiem nefinansiālās veikstpējas rādītājiem (SVR) un 
nevis uz nefinansiāliem paziņojumiem. Šo 4. pantu svītrojot, MVU rastos pienākums norādīt 
svarīgākos nefinansiālās veikstpējas rādītājus. Tas maziem un vidējiem uzņēmumiem radītu 
nevēlamu administratīvo slogu. Tādējādi dalībvalstis šos uzņēmumus nevarētu atbrīvot no 
šāda pienākuma.

Grozījums Nr. 93
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa – 15. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Divus gadus pēc stāšanās spēkā. 15. Piecus gadus pēc stāšanās spēkā.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa – 16. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. Pirmais gads pēc transponēšanas 
termiņa.

16. Otrais gads pēc transponēšanas 
termiņa.

Or. de
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Grozījums Nr. 95
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa – 17. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Otrais gads pēc transponēšanas 
termiņa.

17. Trešais gads pēc transponēšanas 
termiņa.

Or. de


