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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālās informācijas paziņojumā būtu jāiekļauj ne tikai uzņēmuma tiešās darbības, bet 
arī to ietekme uz visu vērtību ķēdi.

Grozījums Nr. 2

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, 

(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, 
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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.

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, Globālo 
ziņošanas iniciatīvu, Oglekļa atklāšanas 
projektu (CDP) un Oglekļa atklāšanas 
standartu valdi (CDSB). Šo noteikumu 
piemēro, neskarot šīs direktīvas vai tādu 
citu Eiropas Savienības tiesību aktu vai 
pamatnostādņu prasības, kuros iekļauti 
konkrētāki noteikumi uzņēmumu 
nefinansiālas informācijas atklāšanai. 

Or. en

Pamatojums

Ir laiks novērst neskaidrības, kas saistītas ar pārāk daudziem ziņošanas regulējumiem, kas 
rada sadrumstalotību un salīdzināšanas grūtības. Ieteiktie starptautiskie regulējumi ir 
starptautisks prasību minimums daudznacionālu uzņēmumu atbildīgai rīcībai. Visām ESAO 
valstīm jau ir juridisks pienākums nodrošināt, ka to daudznacionālie uzņēmumi ievēro šīs 
prasības, tādēļ tam nevajadzētu radīt papildu grūtības.

Grozījums Nr. 3

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, 
pašlaik un turpmāk skarto personu skaita, 
lai varētu atjaunot vismaz to pašu vai 
līdzvērtīgu stāvokli, kāds bija pirms 



PA\1007126LV.doc 5/13 PE519.836v02-00

LV

nelabvēlīgās ietekmes rašanās.

Or. en

Pamatojums

Lai uzņēmumi izvairītos no administratīva sloga, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
pamatprincipos uzņēmumiem iesaka izmantot ietekmes novērtējumus, lai noteiktu faktisku vai 
potenciālu nopietnu ietekmi, un tiek ieteikts izmantot šo pieeju arī direktīvā. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Nopietnas ietekmes risku var radīt 
uzņēmuma iniciatīva, vai arī tas var būt 
saistīts ar uzņēmuma darbībām, 
produktiem vai pakalpojumiem 
uzņēmējdarbības attiecībās, tostarp ar 
uzņēmuma piegādātājiem, klientiem, 
apakšuzņēmējiem vai citiem 
uzņēmējdarbības partneriem. Tādēļ tas ir 
jāatspoguļo informācijā, ko uzņēmumi 
sniedz par savu politiku, risku un 
rezultātiem.

Or. en

Pamatojums

Nav šaubu, ka piegādes ķēdes rada ievērojamu risku uzņēmumiem, kopienām, kurās tie 
darbojas, un klientiem. Ievērojama resursu, piemēram, zemes, ūdens, materiālu un oglekļa, 
izmantošana vairāk notiek piegādes ķēdē, nevis pašā uzņēmumā.  Šie apsvērumi jau ir iekļauti 
ad hoc veidā acquis communautaire, un tos vajadzētu saskaņoti iekļaut šajā priekšlikumā.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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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 
12 mēnešu laikā pēc direktīvas 
pieņemšanas būtu jāizstrādā nozaru 
pamatnostādnes un horizontālas 
pamatnostādnes par attiecīgu svarīgāko 
veiktspējas rādītāju izmantošanu, resursu 
izvērtēšanas metodoloģiju un 
starptautiskajām sistēmām, jo īpaši par 
korporatīvo atbildību ievērot starptautisko 
tiesību normās aizsargātās tiesības un 
vērtības.

Or. en

Pamatojums

Tas samazinās uzņēmumu administratīvo slogu un optimizēs direktīvas rezultātus, palielinot 
noteiktību uzņēmumiem un nenosakot tiešu tiesību aktos paredzētu prasību.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11 b) Dalībvalstis izveido efektīvus un 
piemērotus instrumentus, lai nodrošinātu 
uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
pilnīgu, precīzu un uzticamu atklāšanu 
saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem. 
Lai palielinātu aizsardzības efektivitāti, 
fiziskām un juridiskām personām, kurām 
ir likumīgas intereses nodrošināt šīs 
direktīvas noteikumu izpildi, būtu jādod 
tiesības iesaistīties jebkādā tiesvedībā, kas 
var tikt uzsākta. 

Or. en
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Pamatojums
Katra priekšlikuma mērķa īstenošanu apdraud tas, ka uzņēmumi neievēro noteiktās prasības. 
Tā novēršanai vajadzīgs mehānisms, ar kura palīdzību personas ar likumīgām interesēm var 
panākt prasību ievērošanu. Šādu mehānismu izstrādi vispareizāk ir uzticēt dalībvalstīm. 
Lietderīgi piemēri šādiem mehānismiem ir pieejami ES patērētāju aizsardzības un 
diskriminācijas nepieļaušanas tiesībās.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gada ziņojumā iekļauj uzņēmuma darbības 
attīstības un veiktspējas un stāvokļa atklātu 
apskatu kopā ar uzņēmumu galveno risku 
un nenoteiktību aprakstu.

Gada ziņojumā iekļauj uzņēmuma darbības 
attīstības un veiktspējas un stāvokļa atklātu 
apskatu kopā ar uzņēmumu galveno risku 
un nenoteiktību aprakstu, pierādot tā 
pienācīgu rūpību.

Or. en

Pamatojums

Pienācīgai rūpībai ir svarīga vieta nozīmīgos starptautiskos regulējumos, piemēram, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pamatnostādnēs daudznacionāliem 
uzņēmumiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipos, kuri paredz to, kā uzņēmumi iepriekš nosaka, novērš un mazina sabiedrībai 
radītos risku un ietekmi uz to.

Grozījums Nr. 8

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 

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 
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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:

EUR 40 miljonus, apskatā arī integrē
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, ņemot vērā visu 
uzņēmuma vērtību ķēdi, tostarp:

Or. en

Pamatojums
Ņemot vērā skandālu par zirga gaļas izstrādājumiem un rūpnīcas sabrukumu Bangladešā, ir 
acīmredzams, ka piegādes ķēdes rada ievērojamu risku uzņēmumiem, kopienām, kurās tie 
darbojas, un klientiem.  Šie apsvērumi jau ir iekļauti uz ad hoc pamata acquis 
communautaire, un Eiropas Parlaments ir atzinis piegādes ķēdes nozīmi rezolūcijā 
2010/2205(INI).  Vārda „integrē” lietojums atspoguļo centienus veicināt racionalizētu, 
integrētu ziņojumu, nevis papildu atsevišķus ziņojumus.

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aprakstu par uzņēmuma politiku, tostarp 
vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus, ko 
tas īsteno attiecībā uz šiem jautājumiem;

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem ir jāatklāj šajās jomās noteiktie mērķi, lai ieinteresētās personas var izvērtēt 
paziņotos rezultātus.

Grozījums Nr. 10

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 un 
uzņēmējdarbības attiecības, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus;

Or. en

Pamatojums

Nozīmīgos starptautiskos regulējumos, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos, tiek atzīts, ka nopietnas 
ietekmes risku var radīt uzņēmuma darbība, produkti, pakalpojumi un tā uzņēmējdarbības 
attiecības.  Tādēļ ir jāizskata visi riski uzņēmuma vērtību ķēdē.

Grozījums Nr. 11

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

resursu izmantošanas analīzi, kurā 
iekļauta vismaz zemes, ūdens 
izmantošana, siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un minerālu izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija 2011. gada Resursu efektivitātes ceļvedī papildus provizoriskajam 
galvenajam rādītājam –– iekšzemes materiālu patēriņam ––ierosināja izmantot šos četrus 
svarīgākos rādītājus. Eiropas Parlaments pārliecinoši atbalstīja to pieņemšanu un Komisija 
tos ierosināja, sniedzot konsultācijas par resursu izmantošanas aprēķināšanu. Eiropas 
resursu efektivitātes platformā tika pausts aicinājums izmantot šos rādītājus, lai dotu skaidru 
zīmi visiem tautsaimniecības dalībniekiem. Šajā priekšlikumā ir nodrošināts tam pamats.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
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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, un, ja tas tā 
ir, tā precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis1.

__________________
1Piemēram, ANO Globālo līgumu, 
Pamatprincipus par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem, 
ISO 26000, Starptautiskās Darba 
organizācijas trīspusējo deklarāciju par 
principiem attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
Globālo ziņošanas iniciatīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Reformas būtību, proti, nodrošināt labāku pārredzamību un uzņēmuma nefinansiālās 
veiktspējas un ietekmes labāku izpratni, būtu jāatspoguļo arī kritērijos, kas attiecas uz 
veiktspējas svarīgāko rādītāju izmantošanu.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavot 
ziņojumus, Eiropas Komisija 12 mēnešu 
laikā pēc direktīvas pieņemšanas izstrādā 
nozaru pamatnostādnes un 
pamatnostādnes par metodoloģiju un 
starptautisko standartu un nefinansiālās 
veiktspējas rādītāju izmantošanu saskaņā 
ar 46. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tas palielinās uzņēmumu sniegtās nefinansiālās informācijas atbilstību, saskaņotību un 
salīdzināmību un līdz ar to optimizēs korporatīvo ilgtspēju un ieinteresēto personu iespējas 
saukt pie atbildības uzņēmumus.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido efektīvus un 
piemērotus instrumentus, lai nodrošinātu 
uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
pilnīgu, precīzu un uzticamu atklāšanu 
un uzraudzību saskaņā ar šīs direktīvas 
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noteikumiem.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā 
direktīvā noteikto pienākumu izpildes 
tiesiskās un/vai administratīvas 
procedūras ir pieejamas visām personām, 
tostarp juridiskām personām, kurām 
saskaņā ar savas valsts tiesību aktos 
noteiktajiem kritērijiem ir likumīgas 
intereses nodrošināt šīs direktīvas 
noteikumu izpildi.

Or. en

Pamatojums
Katra priekšlikuma mērķa īstenošanu apdraud tas, ka uzņēmumi neievēro noteiktās prasības. 
Tā novēršanai vajadzīgs mehānisms, ar kura palīdzību personas ar likumīgām interesēm var 
panākt prasību ievērošanu. Šādu mehānismu izstrādi vispareizāk ir uzticēt dalībvalstīm. ES 
patērētāju un diskriminācijas nepieļaušanas tiesību aktos ir pieejami šādu mehānismu 
lietderīgi piemēri.

Grozījums Nr. 16

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, invaliditāte, 
rases vai etniskā piederība, 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

Šā grozījuma mērķis ir atspoguļot noteikumus, kas iekļauti Padomes 2000. gada 29. jūnija 
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Direktīvā 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no 
rasu vai etniskās piederības. Invaliditāte ir viens no ES diskriminācijas tiesību aktos 
pieminētajiem diskriminācijas iemesliem, kas atzīts arī ES līguma 10. pantā.


