
AM\920994LV.doc PE501.898v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2012/2098(INI)

30.11.2012

GROZĪJUMI Nr.
1 - 41

Atzinuma projekts
Richard Howitt
(PE498.079v01-00)

par korporatīvo sociālo atbildību — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības 
prakse un noturīga izaugsme
(2012/2098(INI))



PE501.898v01-00 2/24 AM\920994LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\920994LV.doc 3/24 PE501.898v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Thomas Mann

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. prasa, lai brīvprātības jēdziens atkal 
tiktu padarīts par KSA definīcijas būtisku 
daļu un lai Komisija skaidrāk nošķirtu 1) 
sākotnējo KSA ideju, kas paredz 
uzņēmumu filantropiskas darbības, lai 
īstenotu to sabiedrisko atbildību, 2) 
uzņēmumu sociālo darbību, kuras pamatā 
ir likumu, noteikumu un starptautisku 
standartu ievērošana, 3) uzņēmumu 
asociālu darbību, kas pārkāpj likumus, 
noteikumus un starptautiskus standartus 
un ir klasificējama kā ekspluatēšana, 
piemēram, bērnu vai piespiedu darba 
izmantošana; pauž nožēlu par to, ka 
debatēs par KSA minētie trīs aspekti 
vienmēr tiek jaukti; stingri nosoda 
uzņēmumu asociālu darbību un uzskata 
par vajadzīgu uzstājīgi aicināt dalībvalstis 
ieviest un īstenot starptautiskus 
standartus valstu tiesību aktos; atzinīgi 
vērtē uzņēmumus (jo īpaši mazos un 
vidējos) par to brīvprātīgo filantropisko 
darbu, kurā izpaužas KSA, un plāno to 
aizsargāt un īpaši veicināt; uzskata, ka 
brīvā sabiedrībā uzņēmumus nedrīkst 
piespiest nodarboties ar labdarību;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Thomas Mann

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; īpaši atbalsta korporatīvo 
sociālo atbildību (KSA); uzsver, ka šajā 
jomā priekšzīmīgi darbojas daudzi 
uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta korporatīvo 
sociālo atbildību (KSA); tas, ka uzņēmumi 
uzņemas atbildību par sabiedrību, vidi un 
darbiniekiem, ir abpusēji izdevīgi un 
palīdz veidot uzticēšanos, kas ir svarīgs 
veiksmīgas ekonomikas priekšnoteikums; 
KSA iekļaušana ilgtspējīgā 
uzņēmējdarbības stratēģijā ir gan 
uzņēmumu, gan sabiedrības interesēs;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Richard Howitt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 1. uzsver, ka pasaules pašreizējās 
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Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

ekonomikas krīzes iemesls ir 
fundamentālas kļūdas attiecībā uz
pārredzamību, pārskatatbildību, atbildību 
un īslaicīgumu; ES pienākums ir 
nodrošināt, ka šo pieredzi ir apguvušas ne 
tikai bankas, bet arī visi uzņēmumi; 
atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; uzskata, ka korporatīvā 
sociālā atbildība (KSA) var palīdzēt 
atjaunot zaudēto uzticību, kas ir absolūti 
nepieciešams, lai veicinātu ekonomikas 
atveseļošanos; pieprasa, lai visas 
ieinteresētās personas vispusīgi apspriež 
rezultātus un attiecīgi rīkojas;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
saistoša un atbilstoši īstenota korporatīvā 
sociālā atbildība (KSA) var palīdzēt 
atjaunot zaudēto uzticību, kas ir absolūti 
nepieciešams, lai veicinātu ilgtspējīgu 
ekonomikas atveseļošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (KSA), ja to 
praktizē visi uzņēmumi, ne tikai lielākie,
var palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas 
ir absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (KSA) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos, un tā var 
veiksmīgi mazināt ekonomikas krīzes 
sociālās sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu veikt 
Eirobarometra aptauju par uzticību 
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uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā sociālā atbildība (CSR) var 
palīdzēt atjaunot zaudēto uzticību, kas ir 
absolūti nepieciešams, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos;

uzņēmējdarbībai; atbalsta viedokli, ka 
korporatīvā atbildība pret sabiedrību 
(KAS) var palīdzēt atjaunot zaudēto 
uzticību, kas ir absolūti nepieciešams, lai 
veicinātu ekonomikas atveseļošanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču 
uzskata, ka tas varētu sekmēt esošās 
privātās un brīvprātīgas korporatīvās 
sociālās atbildības iniciatīvas, nosakot 
minimālus principus, kas nodrošinātu 
saskaņotību, būtiskumu, dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;

2. uzsver, ka KSA izstrādei jābūt balstītai 
galvenokārt uz tirgus paršregulējumu un 
pašorganizāciju; vienlaikus atzīmē, ka 
valsts pārvaldes iestādēm būtu jāsniedz 
atbalsts, radot sadarbībai KSA jomā 
atbilstošus apstākļus un nodrošinot 
piemērotus līdzekļus un instrumentus, 
tādus kā stimulu sistēma;

Or. pl

Grozījums Nr. 10
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču 
uzskata, ka tas varētu sekmēt esošās 
privātās un brīvprātīgas korporatīvās 

2. uzskata, ka kopregulējums un 
pašregulējums varētu sekmēt esošās 
privātās un brīvprātīgas KSA iniciatīvas, lai 
nodrošinātu saskaņotību, būtiskumu, 
dažādu ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;
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sociālās atbildības iniciatīvas, nosakot 
minimālus principus, kas nodrošinātu 
saskaņotību, būtiskumu, dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;

Or. de

Grozījums Nr. 11
Thomas Mann

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču 
uzskata, ka tas varētu sekmēt esošās 
privātās un brīvprātīgas korporatīvās 
sociālās atbildības iniciatīvas, nosakot 
minimālus principus, kas nodrošinātu 
saskaņotību, būtiskumu, dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;

2. uzsver brīvprātības principa ievērošanu 
attiecībā uz filantropiskām uzņēmumu 
KSA aktivitātēm; atbalsta un aizsargā
esošās privātās un brīvprātīgas KSA
iniciatīvas; uzskata, ka brīvprātīgi 
izstrādāti minimālie KSA principi var 
nodrošināt saskaņotību, būtiskumu, dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču uzskata, 
ka tas varētu sekmēt esošās privātās un 
brīvprātīgas korporatīvās sociālās 

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu attiecībā uz sociālajām un 
vides prasībām — divām jomām, kas 
saistītas ar KSA, taču uzskata, ka tas varētu 
sekmēt esošās privātās un brīvprātīgas KSA
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atbildības iniciatīvas, nosakot minimālus 
principus, kas nodrošinātu saskaņotību, 
būtiskumu, dažādu ieinteresēto personu 
līdzdalību un pārredzamību;

iniciatīvas, nosakot minimālus principus, 
kas nodrošinātu saskaņotību, dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību, un veicinot tādu revīzijas 
iestāžu veidošanu, kas specializējas KSA
jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Sari Essayah

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču
uzskata, ka tas varētu sekmēt esošās 
privātās un brīvprātīgas korporatīvās 
sociālās atbildības iniciatīvas, nosakot
minimālus principus, kas nodrošinātu 
saskaņotību, būtiskumu, dažādu 
ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums var aizstāt regulējumu 
jebkurā jomā, kas saistīta ar KSA, un
uzskata, ka esošās privātās un brīvprātīgas 
KSA iniciatīvas var noteikt minimālus 
principus, kas nodrošinātu saskaņotību, 
būtiskumu, dažādu ieinteresēto personu 
līdzdalību un pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču uzskata, 
ka tas varētu sekmēt esošās privātās un 

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
KSA, piemēram, tādā kā darba un 
nodarbinātības prakse, cilvēktiesības un 
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brīvprātīgas korporatīvās sociālās 
atbildības iniciatīvas, nosakot minimālus 
principus, kas nodrošinātu saskaņotību, 
būtiskumu, dažādu ieinteresēto personu 
līdzdalību un pārredzamību;

vides jautājumi, taču uzskata, ka tai 
jākļūst juridiskai saistošai un tādā veidā 
efektīvi jāizvērš esošās privātās un 
brīvprātīgas KSA iniciatīvas, nosakot 
minimālus pamatprincipus, kas 
nodrošinātu saskaņotību, būtiskumu, 
dažādu ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Richard Howitt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
korporatīvo sociālo atbildību, taču uzskata, 
ka tas varētu sekmēt esošās privātās un 
brīvprātīgas korporatīvās sociālās 
atbildības iniciatīvas, nosakot minimālus 
principus, kas nodrošinātu saskaņotību, 
būtiskumu, dažādu ieinteresēto personu 
līdzdalību un pārredzamību;

2. uzsver, ka kopregulējums un 
pašregulējums nevar aizstāt atbilstošu 
regulējumu nevienā jomā, kas saistīta ar 
KSA, taču uzskata, ka tas varētu sekmēt 
esošās privātās un brīvprātīgas KSA
iniciatīvas, nosakot minimālus principus, 
kas nodrošinātu saskaņotību, būtiskumu, 
dažādu ieinteresēto personu līdzdalību un 
pārredzamību; uzskata, ka pašregulējumā 
jāparedz noteikums attiecībā uz tiesiskās 
aizsardzības līdzekļu pieejamību saskaņā 
ar ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipu trešo pīlāru;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt 
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atbilstošu pakalpojumu līgumu slēgšanu 
un godīgas konkurences principu
ievērošanu vienotajā tirgū, līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā 
absolūti pārredzamā veidā iekļaujot 
sociālos kritērijus, kā arī SDO 
noteikumus kā būtisku nosacījumu, lai 
KSA darbībām nodrošinātu papildu 
sociālo vērtību; šāda pieeja varētu arī 
veicināt atbilstošākas un efektīvākas KSA
darbības rūpniecības nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Richard Howitt

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a noraida uzskatu, ka mazie uzņēmumi 
ir mazāk atbildīgi nekā lielie tikai tāpēc, 
ka tiem nav atsevišķas KSA
infrastruktūras; uzskata, ka ir jānosaka 
pamatotas robežvērtības, lai visos ar KSA
saistītos tiesību aktu priekšlikumos tiktu 
ņemtas vērā mazo uzņēmumu vajadzības; 
tomēr aicina Eiropā veikt pasākumus, 
balstoties uz Itālijas pieredzi ar 
reģionālajām tirdzniecības kamerām un 
Francijas pieredzi ar krājbankām (Cordé 
Initiative), lai vairotu izpratni par mazo 
uzņēmumu ieguldījumu un lai tas kļūtu 
pamanāmāks, apvienojot mazos 
uzņēmumus grupās pēc to atrašanās 
vietas vai nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Thomas Mann

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3.atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izveidot 
prakses kopienu attiecībā uz korporatīvo 
sociālo atbildību; uzskata, ka tai 
jāpapildina kopregulējuma un 
pašregulējuma labas prakses kodekss, kas 
ļautu visām ieinteresētajām personām 
iesaistīties kolektīvā mācību procesā, lai 
palielinātu dažādu ieinteresēto personu 
korporatīvās sociālās atbildības darbību 
efektivitāti un atbildību;

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot prakses kopienu attiecībā uz
uzņēmumu sociālo darbību; uzskata, ka tai 
jāpapildina kopregulējuma un 
pašregulējuma labas prakses kodekss, kas 
ļautu visām ieinteresētajām personām 
iesaistīties kolektīvā mācību procesā, lai 
palielinātu dažādu ieinteresēto personu 
darbību efektivitāti un atbildību;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot prakses kopienu attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību; uzskata, ka 
tai jāpapildina kopregulējuma un 
pašregulējuma labas prakses kodekss, kas 
ļautu visām ieinteresētajām personām 
iesaistīties kolektīvā mācību procesā, lai 
palielinātu dažādu ieinteresēto personu 
korporatīvās sociālās atbildības darbību 
efektivitāti un atbildību;

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot prakses kopienu attiecībā uz KSA; 
uzskata, ka tai jāpapildina kopregulējuma 
un pašregulējuma labas prakses kodekss un 
jābūt plašākai par to, ļaujot visām 
ieinteresētajām personām iesaistīties 
kolektīvā mācību procesā, lai palielinātu 
dažādu ieinteresēto personu KSA darbību 
efektivitāti un atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot prakses kopienu attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību; uzskata, ka 
tai jāpapildina kopregulējuma un 
pašregulējuma labas prakses kodekss, kas 
ļautu visām ieinteresētajām personām 
iesaistīties kolektīvā mācību procesā, lai 
palielinātu dažādu ieinteresēto personu 
korporatīvās sociālās atbildības darbību 
efektivitāti un atbildību;

3. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
izveidot prakses kopienu attiecībā uz KSA; 
uzskata, ka tai jāpapildina kopregulējuma 
un pašregulējuma labas prakses kodekss, 
kas ļautu visām ieinteresētajām personām 
iesaistīties kopējā mācību procesā, lai 
stiprinātu dažādu ieinteresēto personu KSA
darbību efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka KSA darbību pārredzamību 
un uzticamību var nodrošināt, nosakot 
minimālos principus; norāda, ka šādi 
minimālie principi noteikti ietver 
darbinieku pārstāvju un arodbiedrību, kā 
arī citu ieinteresēto personu iesaistīšanu 
attiecībā uz saturu, ieviešanu un 
uzraudzību, kā arī vērtību ķēdes 
iesaistīšanu un personīgo saistību 
atbilstības neatkarīgu pārbaudi;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Thomas Mann

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
uzņēmuma nefinansiālās informācijas 
izpaušanu; brīdina, ka jēdzienu 
„nefinansiālā” nedrīkst izmantot, lai 
slēptu patiesās finansiālās sekas, kādas 
uzņēmuma darbība rada sociālajā, vides 
un cilvēktiesību jomā; aicina iesniegt 
vērienīgu priekšlikumu, kas ļautu ES 
atrasties vairāku pašreizējo starptautisko 
iniciatīvu centrā par obligātu korporatīvās 
noturības ziņošanu, un, kas pilnībā 
atbilstu mērķim padarīt integrētu 
ziņošanu, ko pašreiz attīsta Starptautiskā 
Integrēto pārskatu komiteja, par pasaulē 
pieņemtu normu līdz šīs desmitgades 
beigām;

4. kritiski vērtē Komisijas nodomu iesniegt 
tiesību akta priekšlikumu par uzņēmuma 
nefinansiālās informācijas publiskošanu;
nepiekrīt, ka par uzņēmumu brīvprātīgām 
filantropiskām darbībām jāsniedz obligāts 
ziņojums, jo tas ir pretrunā ar brīvas 
sabiedrības principiem un rada 
birokrātijas un izmaksu palielināšanos, 
kas savukārt būtiski apdraud brīvprātīgās 
saistības (jo īpaši uzņēmumos ar mazāk 
nekā 500 darbiniekiem); pieprasa KSA
jēdziena daudz izteiktāku diferencēšanu 
un rūpīgāku tā lietošanu, jo būtībā šis 
jēdziens nozīmē filantropisku, neformālu 
un intuitīvu KSA; atzinīgi vērtē mērķi 
atklāt cilvēktiesību pārkāpumus un 
krimināli sodāmas darbības un mudina 
dalībvalstis piemērot sodus par minētajām 
darbībām; uzskata, ka par dažu nedaudzu 
uzņēmumu pieļautām kļūdām tiek vainoti 
visi uzņēmumi, iespējamā ziņošanas 
pienākuma dēļ tos sodot ar papildu darbu 
un izmaksām; aicina Komisiju izstrādāt 
diferencētus priekšlikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
uzņēmuma nefinansiālās informācijas 
izpaušanu; brīdina, ka jēdzienu 
„nefinansiālā” nedrīkst izmantot, lai slēptu 
patiesās finansiālās sekas, kādas 
uzņēmuma darbība rada sociālajā, vides un 
cilvēktiesību jomā; aicina iesniegt 

4. piekrīt, ka jautājums par uzņēmuma 
nefinansiālās informācijas publiskošanu ir 
jāskata padziļināti; tomēr uzsver, ka 
neviens risinājums nedrīkst radīt 
pārmērīgu administratīvo slogu, jo īpaši 
MVU; brīdina, ka jēdzienu „nefinansiālā” 
nedrīkst izmantot, lai slēptu patiesās 
finansiālās sekas, kādas uzņēmuma darbība 
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vērienīgu priekšlikumu, kas ļautu ES 
atrasties vairāku pašreizējo starptautisko 
iniciatīvu centrā par obligātu korporatīvās 
noturības ziņošanu, un, kas pilnībā 
atbilstu mērķim padarīt integrētu 
ziņošanu, ko pašreiz attīsta Starptautiskā 
Integrēto pārskatu komiteja, par pasaulē 
pieņemtu normu līdz šīs desmitgades 
beigām;

rada sociālajā, vides un cilvēktiesību jomā;

Or. pl

Grozījums Nr. 24
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
uzņēmuma nefinansiālās informācijas 
izpaušanu; brīdina, ka jēdzienu 
„nefinansiālā” nedrīkst izmantot, lai 
slēptu patiesās finansiālās sekas, kādas 
uzņēmuma darbība rada sociālajā, vides 
un cilvēktiesību jomā; aicina iesniegt 
vērienīgu priekšlikumu, kas ļautu ES 
atrasties vairāku pašreizējo starptautisko 
iniciatīvu centrā par obligātu korporatīvās 
noturības ziņošanu, un, kas pilnībā
atbilstu mērķim padarīt integrētu 
ziņošanu, ko pašreiz attīsta Starptautiskā 
Integrēto pārskatu komiteja, par pasaulē 
pieņemtu normu līdz šīs desmitgades 
beigām;

4. atbalsta Komisijas nodomu iesniegt 
tiesību akta priekšlikumu par uzņēmuma 
nefinansiālās informācijas publiskošanu, 
šādi liekot Eiropas Savienībai mudināt 
Eiropas uzņēmumus izmantot ANO 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus1, kā arī ANO iniciatīvu 
„Global Compact”; šim priekšlikumam 
jāatbilst integrētajai ziņošanai, pie kā
pašreiz strādā Starptautiskā Integrēto 
pārskatu komiteja; papildus norāda, ka 
uzņēmējdarbība un sabiedriskas 
iniciatīvas rada arī finansiālus 
ieguvumus;

__________________
1Ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja John 
Ruggie ziņojums par starptautisko 
korporāciju un citu uzņēmumu atbildību 
cilvēktiesību jomā: Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipi. ANO 
programmas „Aizsargāt, ievērot un labot” 
īstenošana. 2011. gada 21. marts.
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Or. xm

Grozījums Nr. 25
Sari Essayah

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
uzņēmuma nefinansiālās informācijas 
izpaušanu; brīdina, ka jēdzienu 
„nefinansiālā” nedrīkst izmantot, lai slēptu 
patiesās finansiālās sekas, kādas 
uzņēmuma darbība rada sociālajā, vides un 
cilvēktiesību jomā; aicina iesniegt 
vērienīgu priekšlikumu, kas ļautu ES 
atrasties vairāku pašreizējo starptautisko 
iniciatīvu centrā par obligātu korporatīvās 
noturības ziņošanu, un, kas pilnībā atbilstu
mērķim padarīt integrētu ziņošanu, ko
pašreiz attīsta Starptautiskā Integrēto 
pārskatu komiteja, par pasaulē pieņemtu 
normu līdz šīs desmitgades beigām;

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt priekšlikumu par uzņēmuma 
nefinansiālās informācijas publiskošanu; 
brīdina, ka jēdzienu „nefinansiālā” nedrīkst 
izmantot, lai slēptu patiesās finansiālās 
sekas, kādas uzņēmuma darbība rada 
sociālajā, vides un cilvēktiesību jomā; 
aicina iesniegt priekšlikumu par 
brīvprātīgu korporatīvās ilgtspējības
ziņošanu, kas pilnībā atbilst mērķim 
padarīt integrētu ziņošanu, pie kā pašreiz 
strādā Starptautiskā Integrēto pārskatu 
komiteja, par pasaulē pieņemtu normu līdz
šīs desmitgades beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Richard Howitt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
uzņēmuma nefinansiālās informācijas 
izpaušanu; brīdina, ka jēdzienu 
„nefinansiālā” nedrīkst izmantot, lai slēptu 
patiesās finansiālās sekas, kādas 
uzņēmuma darbība rada sociālajā, vides un 

4. pilnībā atbalsta Komisijas nodomu 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu par 
uzņēmuma nefinansiālās informācijas 
publiskošanu; pauž gandarījumu, ka šā 
priekšlikuma pamatā ir plaša sabiedriskā 
apspriešana un vairāki semināri ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām; 
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cilvēktiesību jomā; aicina iesniegt 
vērienīgu priekšlikumu, kas ļautu ES 
atrasties vairāku pašreizējo starptautisko 
iniciatīvu centrā par obligātu korporatīvās 
noturības ziņošanu, un, kas pilnībā atbilstu 
mērķim padarīt integrētu ziņošanu, ko
pašreiz attīsta Starptautiskā Integrēto 
pārskatu komiteja, par pasaulē pieņemtu 
normu līdz šīs desmitgades beigām;

brīdina, ka jēdzienu „nefinansiālā” nedrīkst 
izmantot, lai slēptu patiesās finansiālās 
sekas, kādas uzņēmuma darbība rada 
sociālajā, vides un cilvēktiesību jomā; 
aicina iesniegt vērienīgu priekšlikumu, kas 
ļautu ES atrasties vairāku pašreizējo 
starptautisko iniciatīvu centrā par obligātu 
korporatīvās ilgtspējības ziņošanu un kas 
pilnībā atbilstu mērķim padarīt integrētu 
ziņošanu, pie kā pašreiz strādā
Starptautiskā Integrēto pārskatu komiteja, 
par pasaulē pieņemtu normu līdz šīs 
desmitgades beigām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju risināt jautājumu par 
maldinošu tirdzniecības praksi saistībā ar 
uzņēmumu darbības ietekmi uz vidi un 
sociālo ietekmi, ņemot vērā Negodīgas 
komercprakses direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tāpēc aicina Komisiju ierosināt 
skaidru tiesisko regulējumu, ar ko 
Eiropas lielo uzņēmumu nefinansiālās 
informācijas izpaušana tiktu noteikta par 
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obligātu un kurā būtu norādīts 
sniedzamās informācijas minimālais 
apjoms (ieskaitot vides datus, ņemot vērā 
aprites cikla izmaksas, sociālos aspektus, 
jo īpaši cilvēktiesību ievērošanu, un 
pārvaldību) un metodika; atzīmē, ka 
informācija jāsniedz arī par 
apakšuzņēmējiem un piegādes ķēdēm; 
aicina izstrādāt vienkāršotu regulējumu, 
kuru var pieņemt MVU;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b prasa tūlītēju rīcību Eiropas līmenī, 
lai cīnītos pret nepieņemamo 
„zaļmazgāšanās” (greenwashing) praksi, 
kas ne tikai apkrāpj un maldina 
patērētājus, valsts iestādes un 
ieguldītājus, bet arī mazina uzticību KSA
kā efektīvam instrumentam, kas veicina 
iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Thomas Mann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. nosoda korporatīvo korupciju un 
nodokļu nemaksāšanu; aicina Komisiju no 
jauna uzsvērt šos jautājumus debatēs par 
korporatīvo sociālo atbildību sadaļā par

5. stingri nosoda korporatīvo korupciju un 
nodokļu nemaksāšanu; tomēr nepiekrīt 
abu sodāmo darbību saistīšanai ar KSA
jēdzienu, jo KSA nozīmē uzņēmumu 
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labu pārvaldību; filantropisku darbību; strikti noraida visu 
uzņēmumu kopīgu nosodīšanu; uzskata, 
ka nav godīgi dažu nedaudzu uzņēmumu 
stingri nosodāmos tiesiskos pārkāpumus 
izmantot par ieganstu, lai ļaunprātīgi 
izmantotu uzņēmumu vispārēju KSA
pienākumu; aicina uz objektīvāku un 
diferencētāku pieeju debatēm;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Richard Howitt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. nosoda korporatīvo korupciju un 
nodokļu nemaksāšanu; aicina Komisiju no 
jauna uzsvērt šos jautājumus debatēs par 
korporatīvo sociālo atbildību sadaļā par 
labu pārvaldību;

5. nosoda korporatīvo korupciju un 
nodokļu nemaksāšanu; uzskata, ka ir 
jāuzlabo uzņēmumu pārredzamība, 
veidojot atklātas un atbildīgas attiecības 
starp uzņēmumiem Eiropā un ārpus tās, 
un ka atbildīgiem uzņēmumiem vienmēr 
un visos līmeņos ir jāieņem stingra un 
atklāta nostāja pret korupciju; nosoda 
jebkādus mēģinājumus izvairīties no 
godīgas nodokļu maksāšanas jebkurā 
valstī, kurā darbojas uzņēmums; un, lai 
gan uzņēmumu pienākums ir izteikt savu 
viedokli par sabiedriski nozīmīgiem 
jautājumiem, tostarp cilvēktiesībām, to 
lobēšanas pasākumiem ir jābūt pilnīgi 
pārredzamiem un tie jāveic, pilnībā 
ievērojot demokrātijas principus; aicina 
Komisiju no jauna uzsvērt šos jautājumus 
debatēs par KSA sadaļā par labu 
pārvaldību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Philippe Boulland
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. nosoda korporatīvo korupciju un 
nodokļu nemaksāšanu; aicina Komisiju no 
jauna uzsvērt šos jautājumus debatēs par 
korporatīvo sociālo atbildību sadaļā par 
labu pārvaldību;

5. nosoda korporatīvo korupciju un 
nodokļu nemaksāšanu; aicina Komisiju no 
jauna uzsvērt šos jautājumus debatēs par 
KSA sadaļā par labu pārvaldību; uzsver 
īpašas KSA apmācības nozīmi augstskolās 
un komercskolās;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Richard Howitt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž gandarījumu, ka Komisijā tiek 
pārrunāts jautājums par „zaļmazgāšanās” 
risku un ka Komisija plāno apsvērt 
iespēju, ka KSA varētu būt par iemeslu 
maldinošai reklāmai; mudina Komisiju 
nodrošināt nepieciešamos pārsūdzības 
mehānismus, lai ārējās ieinteresētās 
personas varētu celt iebildumus pret 
maldinošu vai nepatiesu reklāmu, tostarp 
vajadzības gadījumā tiesas ceļā, un 
pieprasīt iedarbīgas sankcijas, to skaitā 
koriģēšanu un naudas sodu; uzskata, ka 
šāda iekļaujoša un līdzsvarota pieeja 
vairos visu ieinteresēto personu un 
pilsoņu ticību tam, ka ES iniciatīvas KSA
jomā ir objektīvas, taisnīgas un 
uzticamas; 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sergio Gaetano Cofferati
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atbalsta Komisijas priekšlikumu 
izvirzīt prasību ieguldījumu fondiem un 
finanšu iestādēm informēt visus savus 
klientus par visiem ētiska vai atbildīga 
ieguldījuma kritērijiem, ko tie piemēro, 
vai visiem standartiem un kodeksiem, ko 
tie ievēro;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Richard Howitt

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b lai nodrošinātu atbildību par piegādes 
ķēdi, novērtētu Eiropas uzņēmumu 
ilgtspējīgo ietekmi un novērstu 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
nelegālās naudas plūsmas, īpaši 
nepieciešama ir stingra un pienācīga 
cilvēktiesību pārbaude un pārredzamība; 
notiekošās parlamentārās debates par ES 
ieguves rūpniecības pārredzamības 
likumprojektu ieguves rūpniecības un 
mežizstrādes jomā (2011/0307(COD)), 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
apkarošanas direktīvas pārskatīšana un 
izsludinātais tiesību akta projekts par 
nefinanšu pārskatu sniegšanu dod iespēju 
uzlabot uzņēmumu pārredzamību, lai 
sasniegtu šos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Nadja Hirsch



PE501.898v01-00 22/24 AM\920994LV.doc

LV

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja 
korporatīvā sociālā atbildība tiek integrēta 
uzņēmuma ikdienas finanšu stratēģijā; 
uzskata, ka Komisijai būtu jāizpēta 
iespējas nodrošināt to, ka vienošanos par 
korporatīvās sociālās atbildības 
stratēģijām pieņem valdes līmenī.

6. uzsver, ka korporatīvo sociālo atbildību 
nedrīkst padarīt par mārketinga 
instrumentu un ka tā pilnībā var 
izpausties tikai tad, ja KSA ir iekļauta 
uzņēmuma kopējā stratēģijā, kā arī 
īstenota ikdienā.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Thomas Mann

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja 
korporatīvā sociālā atbildība tiek integrēta
uzņēmuma ikdienas finanšu stratēģijā; 
uzskata, ka Komisijai būtu jāizpēta 
iespējas nodrošināt to, ka vienošanos par 
korporatīvās sociālās atbildības
stratēģijām pieņem valdes līmenī.

6. vērtētu atzinīgi, ja saikni starp labu 
korporatīvo sociālo atbildību un labu 
korporatīvo vadību varētu izveidot tad, ja 
KSA kļūtu par uzņēmuma galveno 
elementu un ietekmētu tā ikdienas finanšu 
stratēģiju; uzskata, ka varētu noslēgt vēl 
vairāk vienošanos par KSA stratēģijām
valdes līmenī.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
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sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja 
korporatīvā sociālā atbildība tiek integrēta
uzņēmuma ikdienas finanšu stratēģijā; 
uzskata, ka Komisijai būtu jāizpēta iespējas 
nodrošināt to, ka vienošanos par 
korporatīvās sociālās atbildības 
stratēģijām pieņem valdes līmenī.

sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot, ja cita starpā KSA ir 
uzņēmuma elements, kas ietekmē tā 
ikdienas finanšu stratēģiju; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāizpēta iespējas nodrošināt 
to, ka vienošanos par KSA stratēģiju
pieņem valdes līmenī.

Or. pl

Grozījums Nr. 39
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja korporatīvā 
sociālā atbildība tiek integrēta uzņēmuma 
ikdienas finanšu stratēģijā; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāizpēta iespējas nodrošināt 
to, ka vienošanos par korporatīvās sociālās 
atbildības stratēģijām pieņem valdes 
līmenī.

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja KSA ir 
obligāta uzņēmumiem un tā ir uzņēmuma 
galvenais elements, kas ietekmē tā ikdienas 
finanšu stratēģiju; uzskata, ka Komisijai 
būtu jāizpēta iespējas nodrošināt to, ka 
vienošanos par KSA stratēģiju pieņem 
valdes līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Sari Essayah

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja korporatīvā 
sociālā atbildība tiek integrēta uzņēmuma 
ikdienas finanšu stratēģijā; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāizpēta iespējas 
nodrošināt to, ka vienošanos par 

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja KSA ir
uzņēmuma galvenais elements, kas ietekmē 
tā ikdienas finanšu stratēģiju; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāmudina vienošanos par 
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korporatīvās sociālās atbildības
stratēģijām pieņem valdes līmenī.

KSA stratēģiju pieņemt valdes līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Richard Howitt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja korporatīvā 
sociālā atbildība tiek integrēta uzņēmuma 
ikdienas finanšu stratēģijā; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāizpēta iespējas nodrošināt 
to, ka vienošanos par korporatīvās sociālās 
atbildības stratēģijām pieņem valdes 
līmenī.

6. uzsver, ka saikni starp labu korporatīvo 
sociālo atbildību un labu korporatīvo 
vadību var izveidot tikai tad, ja KSA ir
uzņēmuma galvenais elements, kas ietekmē 
tā ikdienas finanšu stratēģiju; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāizpēta iespējas nodrošināt 
to, ka vienošanos par KSA stratēģiju
uzņēmumā pieņem valdes līmenī; aicina 
Komisiju un dalībvalstis ieviest 
korporatīvās pārvaldības kodeksus, kas 
atspoguļo kopīgas atbildības nozīmi 
uzņēmumā un veido ciešu saikni starp 
uzņēmuma darbības rādītājiem vides, 
sociālajā un cilvēktiesību jomā un tā 
finanšu rezultātiem;

Or. en


