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ĪSS PAMATOJUMS

Grāmatvedības direktīvas1 (turpmāk — „Direktīvas”) attiecas uz gada pārskatu, konsolidēto 
finanšu pārskatu un saistīto ziņojumu sagatavošanu. Pašlaik Ceturtās direktīvas 46. panta 
1. punkta b) apakšpunktā un Septītās direktīvas 36. panta 1. punktā ir noteikts, ka attiecīgos 
gadījumos un ciktāl tas nepieciešams, lai gūtu priekšstatu par uzņēmuma attīstību, veiktspēju 
vai stāvokli, gada ziņojumā ietver arī nefinansiālu informāciju, tostarp informāciju par 
jautājumiem, kas saistīti ar vidi un darbiniekiem. 

Aktā par vienoto tirgu2 Komisija ir atzinusi iespēju uzlabot visu nozaru uzņēmumu sniegtās 
sociālās un vides informācijas pārredzamību, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus, un to atkārtoti paudusi paziņojumā „Atjaunota ES stratēģija 2011.−2014. gadam 
attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību”3. Šajā priekšlikumā uzmanība ir pievērsta vienai no 
galvenajām atjaunotās stratēģijas saistībām. 

Paziņojumā korporatīvā sociālā atbildība (KSA) definēta kā „uzņēmumu atbildība par savu 
ietekmi uz sabiedrību”. Tajā atzīts, ka stratēģija būtu jāizstrādā pašu uzņēmumu vadībā un ka 
uzņēmumos vajadzētu būt procedūrai, ko tie izmanto, lai integrētu sociālos un vides aspektus 
savā uzņēmējdarbībā un stratēģijā. Tādēļ nefinansiālā pārredzamība ir ikvienas KSA politikas 
galvenais elements.

Eiropas Parlamenta ziņojumos „Korporatīvā sociālā atbildība — sabiedrības interešu 
veicināšana un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu” un „Korporatīvā sociālā 
atbildība — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un noturīga izaugsme” ir atzīts 
tiesību akta par nefinansiālās informācijas publiskošanu nozīmīgums. 
Eiropas Parlaments prasīja izveidot tādu tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu uzņēmumiem 
elastīgumu, savukārt patērētājiem un ieguldītājiem — pārredzamību, salīdzināmību un viegli 
pieejamu informāciju. Tādējādi atbildīgi uzņēmumi iegūtu nozīmīgas priekšrocības 
konkurētspējas ziņā un izdevīgākas pozīcijas tirgū. Turklāt Eiropas Parlaments prasīja 
nefinansiālajā informācijā iekļaut piegādes un apakšlīgumu piešķiršanas ķēdes un atzina, ka ir 
nepieciešama publiskotās nefinansiālās informācijas ārēja pārbaude. 

Eiropas Komisijas priekšlikumā jāizdara grozījumi atbilstoši iepriekš paustajai Eiropas 
Parlamenta nostājai, lai pienācīgi nodrošinātu pārredzamību un salīdzināmību, vienlaikus 
saglabājot uzņēmumiem augsta līmeņa elastīgumu. 

Prasības par nefinansiālo informāciju būtu jāattiecina tikai uz lieliem uzņēmumiem, kā jau 
noteikts Direktīvās. Minētās prasības nebūtu jāattiecina uz MVU. 

Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt uzņēmumiem juridisku skaidrību un nepieļaut nekādas 
neskaidrības saistībā ar īstenošanu. Tādēļ tiek ierosināts, lai Komisijai līdz 2015. gada beigām 
                                               
1 Padomes 1978. gada 25. jūlija Ceturtā direktīva (78/660/EEK), kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību 

gada pārskatiem, un Padomes 1983. gada 13. jūnija Septītā direktīva (83/349/EEK), kas attiecas uz 
konsolidētajiem pārskatiem.

2 „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos”, 
COM(2011)0206, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:LV:PDF, 15. lpp.

3 COM(2011)0681 galīgā redakcija, 2011. gada 25. oktobris.
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pieņemtu pamatnostādnes par to, kā piemērot šajā direktīvā paredzētos pasākumus, kas saistīti 
ar nefinansiālo paziņojumu. 

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 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, vajadzētu noteikt 
uzņēmumiem prasību savā gada ziņojumā 
ietvert nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju, kura attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem, dzimumu līdztiesības un 
nodarbinātības jautājumiem, tostarp 
sociālo dialogu un arodbiedrību tiesību 
ievērošanu, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas 
aspektiem. Šādā paziņojumā būtu jāietver 
ar šiem jautājumiem saistīto politikas 
virzienu, rezultātu, pārskata periodā 
notikušu būtisku negadījumu un risku 
apraksts.

Or. en

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), 

(7) Uzņēmumiem nefinansiālā 
informācija būtu jāsniedz, ievērojot
pamatnostādnes, ko ar deleģētiem aktiem 
pieņēmusi Eiropas Komisija. Kamēr 
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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.

minētās pamatnostādnes vēl nav 
pieejamas, uzņēmumiem būtu jāievēro 
vismaz Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipi, ar ko īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, un
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (turpmāk — ESAO) 
pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem. Uzņēmumi papildus var 
pamatoties arī uz valsts, ES vai 
starptautisku regulējumu, un tādā 
gadījumā tiem būtu jānorāda, kurš 
regulējums ir izmantots.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priek嗟ikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar dzimumu līdztiesības 
un citiem aspektiem, piemēram, vecumu, 
ģeogrāfisko daudzveidību, 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. 5

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

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 
250 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 iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas satur 
informāciju par uzņēmumu darbības 
ietekmi uz sabiedrību un attiecas vismaz 
uz vides, sociālajiem, dzimumu līdztiesības 
un nodarbinātības jautājumiem, tostarp 
sociālo dialogu un arodbiedrību tiesību 
ievērošanu, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas 
aspektiem, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai šīs direktīvas noteikumi atbilstu jaunajai korporatīvās sociālās 
atbildības definīcijai un lai robežvērtības būtu tādas pašas, kā grāmatvedības direktīvās 
noteiktās robežvērtības.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aprakstu par uzņēmuma politiku, ko tas 
īsteno attiecībā uz šiem jautājumiem, 
atsaucoties arī uz īstenotajiem 
uzticamības pārbaudes procesiem;

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz uzticamības pārbaudes procesiem ir nepieciešama, lai precizētu, ka tie var būt ļoti 
svarīga uzņēmumu īstenotās politikas daļa.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apak嗔unkts
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Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apak嗔unkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ar minētajiem jautājumiem saistītus 
būtiskus negadījumus, kas notikuši 
pārskata periodā;

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālajā paziņojumā būtu jāietver informācija par ikvienu būtisku negadījumu, kas 
saistīts ar attiecīgajiem jautājumiem, jo šī informācija ir nepieciešama, lai patērētājiem un 
ieguldītājiem sniegtu skaidru un visaptverošu priekšstatu par uzņēmumu darbības ietekmi.

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

riskus, kas apdraud uzņēmumu un 
sabiedrību un ir saistīti ar šiem 
jautājumiem, un to, kā uzņēmums pārvalda 
šos riskus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai teksts atbilstu jaunajai korporatīvās sociālās atbildības 
definīcijai.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apak嗔unkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apak嗔unkts – 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 
to nedara. Skaidrojumā iekļauj 
novērtējumu attiecībā uz risku, ko rada 
lēmums neīstenot ar šiem jautājumiem 
saistītus politikas virzienus.
Vērtējot uzņēmumu darbības ietekmi uz 
sabiedrību, novērtē sekas, ko rada 
ziņojošā uzņēmuma darbība, kā arī citu 
tādu uzņēmumu darbība, kurus ar 
ziņojošo uzņēmumu saista 
uzņēmējdarbības attiecības, piemēram, 
kopuzņēmuma iniciatīvas un piegādes un 
apakšlīgumu piešķiršanas ķēdes.
Saskaņā ar [jaunās 
Direktīvas 2013/34/ES 49.] pantu 
Komisija, izmantojot deleģētus aktus, līdz 
2015. gada beigām pieņem un pēc tam 
regulāri atjaunina pamatnostādnes par to, 
kā piemērot šajā direktīvā paredzētos 
pasākumus, kas saistīti ar nefinansiālo 
paziņojumu. Pamatnostādnes ir 
izstrādātas, ievērojot Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko īsteno 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. 
Minētajās pamatnostādnēs iekļauj 
svarīgākos veiktspējas rādītājus (SVR) 
jautājumos, par kuriem jāsniedz 
informācija. Izstrādātos SVR, ar kuriem 
mēra uzņēmuma darbības ietekmi saistībā 
ar vides jautājumiem, attiecina vismaz uz 
zemes un ūdens izmantošanu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un materiālu 
izmantošanu. Pamatnostādnēs ietver gan 
vispārīgus noteikumus, gan konkrētai 
nozarei piemērojamus noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Kā uzsvērts Eiropas Parlamenta ziņojumos par KSA, nefinansiālā informācija attiecas arī uz 
apakšlīgumu piešķiršanas un piegādes ķēdēm. Turklāt ir jāpanāk, lai ieguldītāji un patērētāji 
būtu informēti par riska novērtējumu, ko veic uzņēmumi, kuri neīsteno politiku attiecībā uz 
konkrētajiem jautājumiem, kas jāietver nefinansiālajā ziņojumā. Lai nepieļautu, ka 
uzņēmumiem rodas juridiskas neskaidrības, tiek ierosināts, lai Komisija izstrādātu 
pamatnostādnes par to, kā piemērot šo direktīvu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apak嗔unkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apak嗔unkts – 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
pamatnostādnes par to, kā piemērot šajā 
direktīvā paredzētos pasākumus, kas 
saistīti ar nefinansiālo paziņojumu, un 
informāciju sniedz, kad pagājis viens gads 
pēc pamatnostādņu pieņemšanas. Kamēr 
tās nav pieņemtas, uzņēmums ievēro 
vismaz Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus, ar ko īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas programmu 
„Aizsargāt, ievērot un labot”, un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. 
Uzņēmums papildus var pamatoties arī uz
valsts, ES vai starptautiskiem 
regulējumiem, un tādā gadījumā tas 
norāda, kuru regulējumu tas ir izmantojis.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

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, stāvokli 
un ietekmi uz sabiedrību un lai pārskats 
būtu pārredzams un salīdzināms, analīzē 
iekļauj gan finansiālos, gan nefinansiālos
svarīgākos veiktspējas rādītājus (SVR), kas 
attiecas uz konkrēto uzņēmējdarbību. 
Analīzē iekļauj Eiropas Komisijas 
izstrādātajās pamatnostādnēs noteiktos 
SVR, un to veic vienu gadu pēc 
pamatnostādņu pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

SVR ir ārkārtīga liela nozīme, lai nodrošinātu pienācīgu salīdzināmības līmeni starp dažādu 
uzņēmumu sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apak嗔unkts
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 saskaņā ar 
konkrētiem nosacījumiem, kuri noteikti 
attiecīgajā regulējumā un 
pamatnostādnēs par to, kā piemērot šajā 
direktīvā paredzētos pasākumus saistībā 
ar nefinansiālo paziņojumu, un kas ietver 
1. punkta b) apakšpunktā paredzēto 
informāciju, uzņēmumu atbrīvo no 
pienākuma sagatavot nefinansiālo 
paziņojumu, kā noteikts 1. punkta 
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b) apakšpunktā, ja šis ziņojums ir daļa no 
gada ziņojuma un ietver attiecīgos SVR 
saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Lai garantētu uzņēmumiem ievērojamu elastīgumu un vienlaikus nodrošinātu pienācīgu 
pārredzamības un salīdzināmības līmeni, uzņēmumiem ir jāizmanto attiecīgie SVR atbilstoši 
informācijai, kas sniegta par jomām, uz kurām attiecas nefinansiālais ziņojums, un tas jādara 
pat tad, ja šādi uzņēmumi izmanto atšķirīgus ziņošanas regulējumus.

Grozījums Nr. 13

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

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 līdztiesības un citiem 
aspektiem, piemēram, vecumu, 
ģeogrāfisko daudzveidību, izglītību un
profesionālo pieredzi, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, tās 
īstenošanu un rezultātiem pārskata periodā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi vienmēr sniegt informāciju par dzimumu sadalījumu uzņēmuma administratīvajās, 
vadības un uzraudzības struktūrās.

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
83/394/EEK
36. pants – 1. punkts –3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
500 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus, 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 

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 0 miljonus, apskatā arī 
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nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

iekļauj nefinansiālu paziņojumu, kas satur 
informāciju par uzņēmumu darbības 
ietekmi uz sabiedrību un attiecas vismaz 
uz vides, sociālajiem, dzimumu līdztiesības 
un nodarbinātības jautājumiem, tostarp 
sociālo dialogu un arodbiedrību tiesību 
ievērošanu, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas 
aspektiem, tostarp:

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai šīs direktīvas noteikumi atbilstu jaunajai korporatīvās sociālās 
atbildības definīcijai un lai robežvērtības būtu tādas pašas, kā grāmatvedības direktīvās 
noteiktās robežvērtības.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
83/394/EEK
36. pants – 1. punkts – 3. daļa – i apak嗔unkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

aprakstu par uzņēmuma politiku, ko tas 
īsteno attiecībā uz šiem jautājumiem, 
atsaucoties arī uz īstenotajiem 
uzticamības pārbaudes procesiem;

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz uzticamības pārbaudes procesiem ir nepieciešama, lai precizētu, ka tie var būt ļoti 
svarīga uzņēmumu īstenotās politikas daļa.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
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83/394/EEK
36. pants – 1punkts – 3. daļa – iia apak嗔unkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ar minētajiem jautājumiem saistītus 
būtiskus negadījumus, kas notikuši 
pārskata periodā;

Or. en

Pamatojums

Nefinansiālajā paziņojumā būtu jāietver informācija par ikvienu būtisku negadījumu, kas 
saistīts ar attiecīgajiem jautājumiem, jo šī informācija ir nepieciešama, lai patērētājiem un 
ieguldītājiem sniegtu skaidru un visaptverošu priekšstatu par uzņēmumu darbības ietekmi.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
83/394/EEK
36. pants – 1. punkts – 3. daļa – iii apak嗔unkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

riskus, kas apdraud uzņēmumu un 
sabiedrību un ir saistīti ar šiem 
jautājumiem, un to, kā uzņēmums pārvalda 
šos riskus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, lai teksts atbilstu jaunajai korporatīvās sociālās atbildības 
definīcijai.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
83/394/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, tie sniedz skaidrojumu, kādēļ 
to nedara. Skaidrojumā iekļauj 
novērtējumu attiecībā uz risku, ko rada 
lēmums neīstenot ar šiem jautājumiem 
saistītus politikas virzienus.
Vērtējot uzņēmumu darbības ietekmi uz 
sabiedrību, novērtē sekas, ko rada 
konsolidācijā ietvertā uzņēmuma darbība, 
kā arī citu tādu uzņēmumu darbība, kurus 
ar ziņojošo uzņēmumu saista 
uzņēmējdarbības attiecības, piemēram, 
kopuzņēmuma iniciatīvas un piegādes un 
apakšlīgumu piešķiršanas ķēdes.
Saskaņā ar [jaunās 
Direktīvas 2013/34/ES 49.] pantu 
Komisija, izmantojot deleģētus aktus, līdz 
2015. gada beigām pieņem un pēc tam 
regulāri atjaunina pamatnostādnes par to, 
kā piemērot šajā direktīvā paredzētos 
pasākumus, kas saistīti ar nefinansiālo 
paziņojumu. Pamatnostādnes ir 
izstrādātas, ievērojot Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko īsteno 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. 
Minētajās pamatnostādnēs iekļauj 
svarīgākos veiktspējas rādītājus (SVR) 
jautājumos, par kuriem jāsniedz 
informācija. Izstrādātos SVR, ar kuriem 
mēra uzņēmuma darbības ietekmi saistībā 
ar vides jautājumiem, attiecina vismaz uz 
zemes un ūdens izmantošanu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un materiālu 
izmantošanu.Pamatnostādnēs ietver gan 
vispārīgus noteikumus, gan konkrētai 
nozarei piemērojamus noteikumus.

Or. en
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Pamatojums

Kā uzsvērts Eiropas Parlamenta ziņojumos par KSA, nefinansiālā informācija attiecas arī uz 
apakšlīgumu piešķiršanas un piegādes ķēdēm. Turklāt ir jāpanāk, lai ieguldītāji un patērētāji 
būtu informēti par riska novērtējumu, ko veic uzņēmumi, kuri neīsteno politiku attiecībā uz 
konkrētajiem jautājumiem, kas jāietver nefinansiālajā ziņojumā. Lai nepieļautu, ka 
uzņēmumiem rodas juridiskas neskaidrības, tiek ierosināts, lai Komisija izstrādātu 
pamatnostādnes par to, kā piemērot šo direktīvu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
83/394/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 
ziņojumā tiek ievērotas pamatnostādnes 
par to, kā piemērot šajā direktīvā 
paredzētos pasākumus, kas saistīti ar 
nefinansiālo paziņojumu, un informāciju 
sniedz, kad pagājis viens gads pēc 
pamatnostādņu pieņemšanas. Kamēr tās 
nav pieņemtas, konsolidētā gada ziņojumā 
tiek ievēroti vismaz Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipi, ar ko īsteno 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (turpmāk — ESAO) 
pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem. Konsolidētā gada ziņojuma 
pamatā papildus var būt arī valsts, ES vai 
starptautisks regulējums, un tādā gadījumā 
tajā norāda, kurš regulējums ir izmantots.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apak嗔unkts
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Direktīva 78/660/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 
uzņēmumu attīstību, veiktspēju, stāvokli 
un ietekmi uz sabiedrību un lai pārskats 
būtu pārredzams un salīdzināms, analīzē 
iekļauj gan finansiālos, gan nefinansiālos
svarīgākos veiktspējas rādītājus (SVR), kas 
attiecas uz konkrēto uzņēmējdarbību. 
Analīzē iekļauj Eiropas Komisijas 
izstrādātajās pamatnostādnēs noteiktos 
SVR, un to veic vienu gadu pēc 
pamatnostādņu pieņemšanas.

Or. en

Pamatojums

SVR ir ārkārtīga liela nozīme, lai nodrošinātu pienācīgu salīdzināmības līmeni starp dažādu 
uzņēmumu sniegto informāciju.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priek嗟ikums

2. pants – 1. punkts – b apak嗔unkts
83/394/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 saskaņā ar konkrētiem 
nosacījumiem, kuri noteikti attiecīgajā 
regulējumā un pamatnostādnēs par to, kā 
piemērot šajā direktīvā paredzētos 
pasākumus saistībā ar nefinansiālo 
paziņojumu, un ietverot informāciju, kura 
paredzēta 1. punkta trešajā daļā, 
mātesuzņēmumu atbrīvo no pienākuma 
sagatavot nefinansiālo paziņojumu, 



PA\1002371LV.doc 19/20 PE516.976v01-00

LV

1. punkta trešajā daļā, ja šis vispusīgais 
ziņojums ir daļa no konsolidētā gada 
ziņojuma un ietver attiecīgos SVR saskaņā 
ar 1. punktu.

Or. en

Pamatojums
Lai garantētu uzņēmumiem ievērojamu elastīgumu un vienlaikus nodrošinātu pienācīgu 
pārredzamības un salīdzināmības līmeni, uzņēmumiem ir jāizmanto attiecīgie SVR atbilstoši 
informācijai, kas sniegta par jomām, uz kurām attiecas nefinansiālais ziņojums, un tas jādara 
pat tad, ja šādi uzņēmumi izmanto atšķirīgus ziņošanas regulējumus.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Pamatojums

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