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Grozījums Nr. 24
Malcolm Harbour

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti 
ar abu dzimumu līdzsvaru valdē, šī 
direktīva neskar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Kapitāla prasību direktīvu 
(2013/36/ES) un Direktīvu par dzimumu 
līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū un saistītiem pasākumiem 
(XXXX/XX/ES).

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva būtu jāsaskaņo ar ceturto kapitāla prasību direktīvu un gaidāmo direktīvu par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un 
saistītiem pasākumiem.

Grozījums Nr. 25
Jutta Steinruck

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, līdztiesības, integrācijas un
nodarbinātības jautājumiem, tostarp 
sociālā dialoga un pulcēšanās brīvības 
esību, koplīgumu ievērošanu un 
arodbiedrībās iesaistītu darba ņēmēju 
aizsardzību, kā arī cilvēktiesību 
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ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas 
aspektiem. Šādā paziņojumā būtu jāietver 
ar šiem jautājumiem saistīto politikas 
virzienu, rezultātu, svarīgu pārskata 
perioda notikumu un risku apraksts.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Jutta Steinruck

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) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumi var 
pamatoties uz Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (turpmāk — ESAO) 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem, kā arī Starptautiskās Darba 
organizācijas (turpmāk — SDO) trīspusējo 
deklarāciju par principiem attiecībā uz 
daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo 
politiku un Globālo ziņošanas iniciatīvu.

(ESAO pamatnostādnēm ir plašāks 
pamatprincipu kopums nekā citiem
regulējumiem. Atļaujot sniedzamo 
informāciju pamatot ar visiem minētajiem 
avotiem, netiek nodrošināta dažādu 
uzņēmumu KSA politikas salīdzināmība.)

Or. de
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Grozījums Nr. 27
Malcolm Harbour

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) 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.
Turklāt Komisijai būtu jāpieņem
nesaistošas pamatnostādnes, lai precizētu, 
kurš no minētajiem modeļiem ir 
vispiemērotākais katram konkrētajam 
nefinansiālas informācijas ziņošanas 
veidam. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka 
uzņēmumi, uz kuriem attiecas šī direktīva, 
visā vienotajā tirgū saskaņoti izmanto šos 
modeļus. Šīs Komisijas pamatnostādnes 
vēl vairāk vienkāršotu uzņēmumu 
salīdzināšanu saskaņā ar 6. apsvērumu.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem neskaidrību var radīt dažādie regulējumi, kurus Komisija iesaka izmantot par
modeļiem. Pieņemot nesaistošas pamatnostādnes, Komisija varētu precizēt, kuras 
pamatnostādnes tā uzskata par piemērotām nefinansiālas informācijas ziņošanas veidam. Ja 
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Komisija izstrādās šīs pamatnostādnes, būs vieglāk salīdzināt uzņēmumus visā vienotajā 
tirgū.

Grozījums Nr. 28
Sirpa Pietikäinen

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) Sniedzot šo nefinansiālo informāciju, 
uzņēmumiem būtu jāievēro vismaz
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību
pamatprincipi, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”,
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (turpmāk — ESAO) 
pamatnostādnes starptautiskiem 
uzņēmumiem. Uzņēmumi var ņemt vērā 
arī valsts, ES vai starptautiskos 
regulējumus un norādīt, kurš regulējums 
ir izmantots.

Tā kā atšķirīgu ziņošanas sistēmu 
pārpilnība mazina nefinansiālās 
informācijas salīdzināmību un atšķirīgās 
ziņošanas sistēmas var palielināt 
uzņēmumu, jo īpaši MVU, izmaksas
atbilstības nodrošināšanai, Savienībai 
būtu noderīgi pieņemt tiesību aktu 
attiecībā uz skaidru nefinansiālās 
informācijas ziņošanas kritēriju kopumu. 
Šāda kopēja Savienības ziņošanas sistēma 
nodrošinātu tās saskaņotu piemērošanu
visā vienotajā tirgū un vienlīdzīgas 
iespējas ekonomikas dalībniekiem.
Komisijai būtu jāizstrādā šie kritēriji, 
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tostarp atbilstoši galvenie veiktspējas 
rādītāji, pamatojoties uz esošajiem 
starptautiskajiem regulējumiem, kas 
minēti pirmajā apsvēruma daļā, un tādēļ
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
beigām būtu jāierosina tiesību akti. Ar 
šiem tiesību aktiem Komisijai būtu 
jāierosina šo kritēriju noteikšana par 
saistošiem.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ANO Rio+20 konferences galīgās 
deklarācijas „Nākotne, kādu vēlamies”13

47. punktā ir atzīta korporatīvās ilgtspējas 
ziņojumu sniegšanas nozīme, un uzņēmumi 
tiek mudināti attiecīgos gadījumos apsvērt 
ilgtspējas informācijas iekļaušanu savā 
ziņojumu sniegšanas ciklā. Deklarācijā arī 
nozare, ieinteresētās valdības un attiecīgās 
ieinteresētās personas tiek mudinātas ar 
ANO sistēmas atbalstu attiecīgos 
gadījumos izstrādāt labākas prakses 
modeļus un atvieglot finansiālās un 
nefinansiālās informācijas integrēšanas 
darbības, ņemot vērā pieredzi, kas gūta 
saistībā ar jau spēkā esošajiem 
regulējumiem.

(8) ANO Rio+20 konferences galīgās 
deklarācijas „Nākotne, kādu vēlamies”13

47. punktā ir atzīta korporatīvās ilgtspējas 
ziņojumu sniegšanas nozīme, un uzņēmumi 
tiek mudināti attiecīgos gadījumos apsvērt 
ilgtspējas informācijas iekļaušanu savā 
ziņojumu sniegšanas ciklā. Deklarācijā arī 
nozare, ieinteresētās valdības un attiecīgās 
ieinteresētās personas tiek mudinātas ar 
ANO sistēmas atbalstu attiecīgos 
gadījumos izstrādāt labākas prakses 
modeļus un atvieglot finansiālās un 
nefinansiālās informācijas integrēšanas 
darbības, ņemot vērā pieredzi, kas gūta 
saistībā ar jau spēkā esošajiem 
regulējumiem. Tāpēc šajā direktīvā būtu 
jānosaka, ka ES uzņēmumiem 
nefinansiālie paziņojumi ir jāpublicē 
savos finanšu pārskatos.

__________________ __________________
13 ANO Rio+20 konferences galīgā 
deklarācija „Nākotne, kādu vēlamies”, 
A/CONF.216/L.1.

13 ANO Rio+20 konferences galīgā 
deklarācija „Nākotne, kādu vēlamies”, 
A/CONF.216/L.1.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Vairākumam uzņēmumu piegādes 
ķēde ir neatņemama sastāvdaļa ne vien
vērtības radīšanai, bet arī iespējamiem 
riskiem, kas var apdraudēt kā uzņēmumu, 
tā arī plašāku sabiedrību. Tāpēc, ja 
iespējams, būtu jānodrošina, ka
nefinansiālajā paziņojumā ir ietverti arī 
dati par visu piegādes ķēdi.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu. 
MVU būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, 
un pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem uzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits pārsniedz 250 darbiniekus 
un kuru kopējā bilance pārsniedz EUR 
20 miljonus, vai kuru neto apgrozījums 
pārsniedz EUR 40 miljonus.

Or. de
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Grozījums Nr. 32
Malcolm Harbour

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, 
un tai būtu jāattiecas tikai uz biržas 
sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem. MVU 
būtu jāatbrīvo no papildu prasībām, un 
pienākums gada ziņojumā iekļaut 
nefinansiālo paziņojumu būtu jāpiemēro 
tikai tiem biržas sarakstā iekļautajiem
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

Pamatojums

Šā direktīvas projekta galvenais mērķis ir garantēt, lai ļoti lieli uzņēmumi savu kapitāldaļu 
turētājiem, iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem nodrošinātu plašu darbības pārredzamību. 
Šo uzņēmumu darbības, tostarp to darbības mēroga dēļ, sabiedrība vēlas plašāku 
pārredzamību — ne tikai attiecībā uz finansiālo informāciju. Lai regulatīvajām iestādēm 
neradītu pārmērīgas izmaksas, samērīga būtu tāda obligātā prasība, kura attiecas tikai uz 
lieliem uzņēmumiem un biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 33
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Eiropadome 2013. gada 22. maijā 
saistībā ar Direktīvas 2013/34/ES 
pārskatīšanu visiem lielajiem 
uzņēmumiem un koncerniem aicināja 
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ieviest obligātu prasību sniegt pārskatus 
par katru valsti atsevišķi. Lai uzlabotu 
pārredzamību attiecībā uz maksājumiem 
valstu valdībām, lieliem uzņēmumiem un 
sabiedriskas nozīmes struktūrām būtu 
jāpublicē maksājumi to valstu valdībām, 
kurās tie darbojas. Ja iespējams, šī 
informācija būtu jāpublicē kā gada 
finanšu pārskata vai konsolidētā finanšu 
pārskata pielikums.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Kā noteikts Direktīvas 78/660/EEK 
51.a panta e) apakšpunktā, apstiprināto 
revidentu ziņojumā būtu jāietver arī 
atzinums par gada ziņojuma konsekvenci 
vai nekonsekvenci, ietverot nefinansiālo 
informāciju, kas iekļauta gada ziņojumā ar 
gada pārskatiem par to pašu finanšu gadu.

(14) Kā noteikts Direktīvas 78/660/EEK
51.a panta e) apakšpunktā, apstiprināto 
revidentu ziņojumā būtu jāietver arī 
atzinums pārskata veidā attiecībā uz
nefinansiālo informāciju, kas iekļauta gada 
ziņojumā, un tā atbilstību gada pārskatiem 
par to pašu finanšu gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jutta Steinruck

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 attiecīgā uzņēmuma
un visas piegādes ķēdes darbības attīstības 
un veiktspējas un stāvokļa atklātu apskatu 
kopā ar galveno risku un nenoteiktību 
aprakstu. Šajā saistībā riski ir finansiālā 
nenoteiktība, kā arī sociālo un ekoloģisko 
standartu neievērošana.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apskatā sniedz līdzsvarotu un vispusīgu 
uzņēmuma darbības attīstības un 
veiktspējas un stāvokļa analīzi tādā veidā, 
kas atbilst uzņēmējdarbības apjomam un 
sarežģītībai.

Apskatā sniedz līdzsvarotu un vispusīgu 
uzņēmuma darbības attīstības un 
veiktspējas un stāvokļa analīzi tādā veidā, 
kas atbilst uzņēmējdarbības apjomam un 
sarežģītībai. Uzņēmumu un uzraudzības 
padomes tiek iesaistītas ziņojuma 
sagatavošanā. Uzņēmuma ziņojumu 
pārbauda neatkarīga persona. 
Dalībvalstis piemēro sankcijas par 
informācijas sniegšanas prasību 
neievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Jürgen Creutzmann

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

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, attiecīgos gadījumos apskatā 
arī iekļauj nefinansiālu paziņojumu, kas jo 
īpaši attiecas uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālas informācijas ziņošanas nozīme katrā nozarē ir atšķirīga. Lai gan tirgus 
spiediena dēļ dažiem uzņēmumiem tā var būt īpaši svarīga, uz citiem uzņēmumiem tā var 
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neattiekties. Tādēļ uzņēmumiem būtu jāļauj izlemt, vai šāda ziņošana ir lietderīga saskaņā ar
pašreizējām ziņošanas prasībām.

Grozījums Nr. 39
Jutta Steinruck

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

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, kurā ir 
informācija par uzņēmuma darbības 
ietekmi uz sabiedrību un vismaz uz vides,
sociālajiem, līdztiesības un nodarbinātības
jautājumiem, tostarp sociālā dialoga, 
pulcēšanās brīvības esību, koplīgumu 
ievērošanu un arodbiedrībās iesaistītu 
darba ņēmēju aizsardzību, kā arī
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. de

Grozījums Nr. 40
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem, 
kuru darbinieku vidējais skaits finanšu 
gada laikā pārsniedz 500 darbiniekus un 
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kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz EUR 
40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

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:

Or. en

Pamatojums

Šā direktīvas projekta galvenais mērķis ir garantēt, lai ļoti lieli uzņēmumi savu kapitāldaļu 
turētājiem, iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem nodrošinātu plašu darbības pārredzamību. 
Šo uzņēmumu darbības, tostarp to darbības mēroga dēļ, sabiedrība vēlas plašāku 
pārredzamību — ne tikai attiecībā uz finansiālo informāciju. Lai regulatīvajām iestādēm 
neradītu pārmērīgas izmaksas, samērīga būtu tāda obligātā prasība, kura attiecas tikai uz 
lieliem uzņēmumiem un biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 41
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tos riskus uzņēmumam un sabiedrībai, kas 
saistīti ar šiem jautājumiem, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus. Šajā 
saistībā riski uzņēmumam ir finansiālā
nenoteiktība, kā arī sociālo un ekoloģisko 
standartu neievērošana.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
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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

Pamatojums

Lēmums par KSA politikas īstenošanu ir jāpieņem uzņēmumiem. Šajā gadījumā var secināt, 
ka uzņēmums neuzskata šo politiku par būtisku savai saimnieciskajai darbībai un/vai 
investori neizrāda pietiekami lielu interesi par šo informāciju. Nav skaidrs, kādēļ 
uzņēmumam tad būtu jāsniedz šāds paskaidrojums.

Grozījums Nr. 43
Jutta Steinruck

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

Grozījums Nr. 44
Cornelis de Jong

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

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

Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tas sniedz skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara. Ja ir pieņemts lēmums 
neīstenot ar šiem jautājumiem saistītos 
politikas virzienus, skaidrojumā iekļauj ar 
šo lēmumu saistīto risku novērtējumu.
Izvērtējumā par savas darbības ietekmi uz 
sabiedrību uzņēmums ietver informāciju
par ietekmi, ko radījušas ziņojošā 
uzņēmuma darbības, kā arī to uzņēmumu 
darbības, kurus ar ziņojošo uzņēmumu
saista darījumu attiecības, piemēram, 
kopuzņēmuma iniciatīvas un piegādes un 
apakšuzņēmēju ķēdes.
Līdz 2015. gada beigām Eiropas 
Parlaments un Padome pieņem un pēc 
tam regulāri atjaunina pamatnostādnes 
attiecībā uz to šīs Direktīvas pasākumu 
piemērošanu, kas ir saistīti ar 
nefinansiālo paziņojumu. Šo 
pamatnostādņu pamatā ir Pamatprincipi 
par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, ar 
ko īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot” un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) pamatnostādnes starptautiskiem 
uzņēmumiem. Šajās pamatnostādnēs 
iekļauj arī galvenos veiktspējas rādītājus 
(KPI) attiecībā uz jautājumiem, par 
kuriem ir jāsniedz informācija. KPI, kas 
ir izstrādāti, lai izmērītu uzņēmuma 
darbības ietekmi uz vides jautājumiem,
ietver informāciju vismaz par zemes 
izmantojumu, ūdens izmantojumu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un materiālu 
izmantošanu. Šajās pamatnostādnēs ietver 
vispārējus noteikumus, kā arī nozarēm 
specifiskus noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Jutta Steinruck

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 
pamatojas uz Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (ESAO) 
pamatnostādnēm starptautiskiem
uzņēmumiem un Globālās ziņošanas 
iniciatīvas (GRI) rādītājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Malcolm Harbour

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, un, ja tas tā 
ir, tas precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.

Attiecībā uz šiem regulējumiem Eiropas 
Komisija ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc šīs 
direktīvas publicēšanas pieņem 
nesaistošas pamatnostādnes par konkrētu 
regulējumu atbilstību konkrētiem 
nefinansiālās informācijas ziņošanas 
veidiem, lai vienkāršotu nefinansiālās
informācijas ziņošanas salīdzināmību visā 
vienotajā tirgū.
Eiropas Komisija izstrādā šīs 
pamatnostādnes pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 
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iestādēm, uzņēmumiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem neskaidrību var radīt dažādie regulējumi, kurus Komisija iesaka izmantot par
modeļiem. Pieņemot nesaistošas pamatnostādnes, Komisija varētu precizēt, kuras 
pamatnostādnes tā uzskata par piemērotām nefinansiālas informācijas ziņošanas veidam. Ja 
Komisija izstrādās šīs pamatnostādnes, būs vieglāk salīdzināt uzņēmumus visā vienotajā 
tirgū.

Grozījums Nr. 47
Sirpa Pietikäinen

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 ievēro 
vismaz Pamatprincipus par 
uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, ar ko 
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) pamatnostādnes starptautiskiem 
uzņēmumiem. Uzņēmums var ņemt vērā 
arī valsts, ES vai starptautiskiem 
regulējumiem, un, ja tas tā ir, tas precizē, 
kurus regulējumus tas ir izmantojis.

Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
31. decembrim Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar jaunās 
Direktīvas 2013/34 49. pantu, pieņem un 
pēc tam regulāri atjaunina kritērijus 
kopējam Eiropas nefinansiālās 
informācijas ziņošanas regulējumam. Šo 
kritēriju pamatā ir spēkā esošie valsts, ES 
vai starptautiskie regulējumi un tajos 
ietver galvenos veiktspējas rādītājus (KPI)
attiecībā uz jautājumiem, par kuriem 
jāsniedz informācija.
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijā par nodarbinātību ir vismaz 
šādi rādītāji:

Or. de

Grozījums Nr. 49
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

to personu skaits, kas ir nodarbinātas 
saskaņā ar līgumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 50
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darbinieku mainības ātrums;
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Or. de

Grozījums Nr. 51
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

uzņēmuma saistības pret pilna laika, 
nepilna laika un īstermiņa darbiniekiem;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

biedru skaits arodbiedrībās, tostarp to 
darba ņēmēju procentuālā daļa, uz 
kuriem attiecas koplīgumi;

Or. de

Grozījums Nr. 53
Jutta Steinruck

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 3. daļa – id punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vīriešu un sieviešu pamatalgas attiecība;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Jürgen Creutzmann

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, 
analīzē iekļauj finansiālās un attiecīgos 
gadījumos nefinansiālās veiktspējas 
svarīgākos rādītājus, kas attiecas uz 
konkrēto uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Cornelis de Jong

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,
kā arī ietekmi uz sabiedrību, vidi un 
cilvēktiesībām un lai nodrošinātu apskata 
pārredzamību un salīdzināmību, analīzē 
iekļauj gan finansiālās, gan nefinansiālās 
veiktspējas svarīgākos rādītājus (KPI), kas 
attiecas uz konkrēto uzņēmējdarbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Jürgen Creutzmann

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

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 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, tie ir publicēti kopā vai 
gada ziņojumā uz to ir atsauce.

Or. en

Pamatojums

Lai gan nefinansiālā informācija ir svarīga, uzņēmumiem tomēr ir jābūt iespējai brīvi 
izvēlēties, kā un kur šo informāciju publicēt. Uzņēmumiem, kas līdz šim ir publicējuši 
atsevišķus ziņojumus, būtu jāļauj to darīt arī turpmāk.

Grozījums Nr. 57
Jürgen Creutzmann

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, 

svītrots
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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

Jau pastāv tiesiskas prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par valdes sastāvu. Turklāt 
šajā apakšpunktā ir noteikti precīzi parametri, tādējādi it kā radot īpašu daudzveidības 
politiku, nevis vienkārši nosakot, ka informācijas sniegšana ir obligāta.

Grozījums Nr. 58
Sirpa Pietikäinen

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 dzimumu un citiem aspektiem, 
piemēram, vecumu, ģeogrāfisko 
daudzveidību, invaliditāti, izglītību un
profesionālo pieredzi, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. Ja 
uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
18. pants – 2.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Ziņošana par katru valsti atsevišķi

2.a Lieli uzņēmumi un sabiedriskas 
nozīmes struktūras savu gada konsolidēto
finanšu pārskatu piezīmēs, norādot 
informāciju atsevišķi par katru dalībvalsti 
un trešo valsti, kurā tas nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību, publicē šādu 
informāciju:
a) nosaukumu(-s), darbības veidu un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu;
b) apgrozījumu;
c) nodarbināto personu skaitu (pilna laika 
ekvivalentos);
d) pārdošanas un pirkumu datus;
e) peļņu vai zaudējumus pirms nodokļu 
nomaksas;
f) peļņas vai zaudējumu nodokli;
g) saņemtās valsts subsīdijas.
(Šis pants būtu jāievieto pirms šīs 
direktīvas 1. panta.)

Or. en

Grozījums Nr. 60
Jutta Steinruck

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 

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

uzņēmumu un to piegādātāju kā kopuma 
uzņēmējdarbības attīstību, veiktspēju un to 
stāvokli kopā ar uzņēmumu galveno risku 
un nenoteiktību aprakstu. Šajā saistībā 
riski ir finansiālā nenoteiktība, kā arī 
sociālo un ekoloģisko standartu 
neievērošana.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apskatā līdzsvarotā veidā analizē 
konsolidācijā ietverto uzņēmumu kā 
kopuma uzņēmējdarbības attīstību, 
veiktspēju un stāvokli atbilstīgi 
uzņēmējdarbības apjomam un sarežģītībai.

Apskatā līdzsvarotā veidā analizē 
konsolidācijā ietverto uzņēmumu kā 
kopuma uzņēmējdarbības attīstību, 
veiktspēju un stāvokli atbilstīgi 
uzņēmējdarbības apjomam un sarežģītībai. 
Uzņēmumu un uzraudzības padomes tiek 
iesaistītas ziņojuma publicēšanā. 
Uzņēmuma ziņojumu pārbauda 
neatkarīga persona. Dalībvalstis piemēro 
sankcijas par informācijas sniegšanas 
prasību neievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsolidējamo uzņēmumu Konsolidējamo uzņēmumu 
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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:

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, attiecīgos gadījumos apskatā 
arī iekļauj nefinansiālu paziņojumu, kas jo 
īpaši attiecas uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālas informācijas ziņošanas nozīme katrā nozarē ir atšķirīga. Lai gan tirgus 
spiediena dēļ dažiem uzņēmumiem tā var būt īpaši svarīga, uz citiem uzņēmumiem tā var 
neattiekties. Tādēļ uzņēmumiem būtu jāļauj izlemt, vai šāda ziņošana ir lietderīga saskaņā ar 
pašreizējām ziņošanas prasībām.

Grozījums Nr. 63
Jutta Steinruck

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

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 
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, kurā ir 
informācija par uzņēmuma darbības 
ietekmi uz sabiedrību un vismaz uz vides, 
sociālajiem, līdztiesības un nodarbinātības
jautājumiem, tostarp sociālā dialoga, 
pulcēšanās brīvības esību, koplīgumu 
ievērošanu un arodbiedrībās iesaistītu 
darba ņēmēju aizsardzību, kā arī
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
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kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. de

Grozījums Nr. 64
Malcolm Harbour

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

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 iekļauto 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:

Or. en

Pamatojums

Šā direktīvas projekta galvenais mērķis ir garantēt, lai ļoti lieli uzņēmumi savu kapitāldaļu 
turētājiem, iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem nodrošinātu plašu darbības pārredzamību. 
Šo uzņēmumu darbības, tostarp to darbības mēroga dēļ, sabiedrība vēlas plašāku 
pārredzamību — ne tikai attiecībā uz finansiālo informāciju. Lai regulatīvajām iestādēm 
neradītu pārmērīgas izmaksas, samērīga būtu tāda obligātā prasība, kura attiecas tikai uz 
lieliem uzņēmumiem un biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 65
Sirpa Pietikäinen

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

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, ņemot 
vērā visu uzņēmuma piegādes ķēdi, 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

tos riskus uzņēmumam un sabiedrībai, kas 
saistīti ar šiem jautājumiem, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus. Šajā 
saistībā riski uzņēmumam ir finansiālā 
nenoteiktība, kā arī sociālo un ekoloģisko 
standartu neievērošana.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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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.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Lēmums par KSA politikas īstenošanu ir jāpieņem uzņēmumiem. Šādā gadījumā var secināt, 
ka uzņēmums neuzskata šo politiku par būtisku savai saimnieciskajai darbībai un/vai 
investori neizrāda pietiekami lielu interesi par šo informāciju. Nav skaidrs, kādēļ 
uzņēmumam tad būtu jāsniedz šāds paskaidrojums.

Grozījums Nr. 68
Jutta Steinruck

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.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 69
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa
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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 neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tas to nedara. Ja ir 
pieņemts lēmums neīstenot ar šiem 
jautājumiem saistīto politiku, skaidrojumā 
iekļauj ar šo lēmumu saistīto risku 
novērtējumu.
Izvērtējumā par savas darbības ietekmi uz 
sabiedrību uzņēmums ietver informāciju 
par ietekmi, ko radījušas ziņojošā 
uzņēmuma, darbības, kā arī to uzņēmumu 
darbības, kurus ar ziņojošo uzņēmumu 
saista darījumu attiecības, piemēram, 
kopuzņēmuma iniciatīvas un piegādes un 
apakšuzņēmēju ķēdes.
Līdz 2015. gada beigām Eiropas 
Parlaments un Padome pieņem un pēc 
tam regulāri atjaunina pamatnostādnes 
attiecībā uz to šīs Direktīvas pasākumu 
piemērošanu, kas ir saistīti ar 
nefinansiālo paziņojumu. Šo 
pamatnostādņu pamatā ir Pamatprincipi 
par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, ar 
ko īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot” un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) pamatnostādnes starptautiskiem 
uzņēmumiem. Šajās pamatnostādnēs 
iekļauj arī galvenos veiktspējas rādītājus 
(KPI) attiecībā uz jautājumiem, par 
kuriem ir jāsniedz informācija. KPI, kas 
ir izstrādāti, lai izmērītu uzņēmuma 
darbības ietekmi uz vides jautājumiem, 
ietver informāciju vismaz par zemes 
izmantojumu, ūdens izmantojumu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un materiālu 
izmantošanu. Šajās pamatnostādnēs ietver 
vispārējus noteikumus, kā arī nozarēm 
specifiskus noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sniedzot šo informāciju, konsolidētā gada 
ziņojuma pamatā ir Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācijas 
(ESAO) pamatnostādnes starptautiskiem 
uzņēmumiem un Globālās ziņošanas 
iniciatīvas (GRI) rādītāji.

Or. de

Grozījums Nr. 71
Malcolm Harbour

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz šiem regulējumiem Eiropas 
Komisija ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc šīs 
direktīvas publicēšanas pieņem 
nesaistošas pamatnostādnes par konkrētu 
regulējumu atbilstību konkrētiem 
nefinansiālās informācijas ziņošanas 
veidiem, lai vienkāršotu nefinansiālās
informācijas ziņošanas salīdzināmību visā 
vienotajā tirgū.
Eiropas Komisija izstrādā šīs 
pamatnostādnes pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm, valstu regulatīvajām 
iestādēm, uzņēmumiem un pilsoniskās 
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sabiedrības organizācijām.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem neskaidrību var radīt dažādie regulējumi, kurus Komisija iesaka izmantot par 
modeļiem. Pieņemot nesaistošas pamatnostādnes, Komisija varētu precizēt, kuras 
pamatnostādnes tā uzskata par piemērotām nefinansiālas informācijas ziņošanas veidam. Ja 
Komisija izstrādās šīs pamatnostādnes, būs vieglāk salīdzināt uzņēmumus visā vienotajā 
tirgū.

Grozījums Nr. 72
Sirpa Pietikäinen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Sniedzot šo informāciju, uzņēmumam 
jāievēro vismaz Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipi, ar ko īsteno 
ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un 
labot”, un Ekonomiskās sadarbības un 
attīstības organizācijas (ESAO)
pamatnostādnes starptautiskiem 
uzņēmumiem. Uzņēmumi var ņemt vērā 
arī valsts, ES vai starptautiskos 
regulējumus, un, ja tas tā ir, tiek precizēts, 
kurš regulējums ir izmantots.

Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
31. decembrim Komisija, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar jaunās 
Direktīvas 2013/34/ES 49. pantu, pieņem
un pēc tam regulāri atjaunina kritērijus
kopējam Eiropas nefinansiālās 
informācijas ziņošanas regulējumam. Šo 
kritēriju pamatā ir spēkā esošie valsts, ES 
vai starptautiskie regulējumi un tajos 
ietver galvenos darbības rādītājus (KPI) 
attiecībā uz jautājumiem, par kuriem 
jāsniedz informācija.
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Grozījums Nr. 73
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācijā par nodarbinātību ir vismaz 
šādi rādītāji:

Or. de

Grozījums Nr. 74
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

to personu skaits, kas ir nodarbinātas 
saskaņā ar līgumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darbinieku mainības ātrums;
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Grozījums Nr. 76
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

uzņēmuma saistības pret pilna laika, 
nepilna laika un īstermiņa darbiniekiem;

Or. de

Grozījums Nr. 77
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

biedru skaits arodbiedrībās, tostarp to 
darba ņēmēju procentuālā daļa, uz 
kuriem attiecas koplīgumi;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Jutta Steinruck

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vīriešu un sieviešu pamatalgas attiecība;
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Grozījums Nr. 79
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 80
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu par 
šādu 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, kā arī ietekmi uz sabiedrību, vidi 
un cilvēktiesībām un lai nodrošinātu 
apskata pārredzamību un salīdzināmību
analīzē iekļauj gan finansiālās, gan 
nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus (KPI), kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Jürgen Creutzmann

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

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 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, tie ir publicēti kopā vai 
gada ziņojumā uz to ir atsauce.

Or. en

Pamatojums

Lai gan nefinansiālā informācija ir svarīga, uzņēmumiem tomēr ir jābūt iespējai brīvi 
izvēlēties, kā un kur šo informāciju publicēt. Uzņēmumiem, kas līdz šim ir publicējuši 
atsevišķus ziņojumus, būtu jāļauj to darīt arī turpmāk.

Grozījums Nr. 82
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Direktīvas 2013/34/ES grozījumi

Direktīvu 2013/34/ES groza šādi:
1) iekļauj šādu pantu:
„41.a pants
Ziņošana par katru valsti atsevišķi
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1. Dalībvalstis pieprasa, lai katrs 
uzņēmums, norādot informāciju atsevišķi 
par katru dalībvalsti un trešo valsti, kurā 
tas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, 
konsolidētajos gada finanšu pārskatos 
sniedz publiski pieejamu informāciju par:
a) nosaukumu(-iem), darbības veidu un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu;
b) apgrozījumu;
c) nodarbināto personu skaitu (pilna laika 
ekvivalentos);
d) peļņu vai zaudējumiem pirms nodokļu 
nomaksas;
e) peļņas vai zaudējumu nodokli;
f) saņemtajām valsts subsīdijām.
2. Informāciju, kas minēta 1. punktā, 
revidē saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK 
un attiecīgos gadījumos publicē kā 
attiecīgā uzņēmuma gada finanšu 
pārskata vai konsolidētā finanšu pārskata
pielikumu.

Or. en


