
AM\1006654LV.doc PE521.693v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2013/0110(COD)

16.10.2013

GROZĪJUMI Nr.
13 - 97

Atzinuma projekts
Bendt Bendtsen
(PE516.970v01-00)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu 
uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu

Direktīvas priekšlikums
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))



PE521.693v01-00 2/54 AM\1006654LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\1006654LV.doc 3/54 PE521.693v01-00

LV

Grozījums Nr. 13
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA,

ar ko groza Padomes Direktīvas
78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz 
noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu 
nefinansiālās un daudzveidības 
informācijas atklāšanu

ar ko groza Padomes Direktīvas
78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz 
noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu 
finansiālās, nefinansiālās un 
daudzveidības informācijas atklāšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 14
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 50. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 50. panta 1. punktu
un 153. panta 2. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Lai nodrošinātu ES pilsoņu uzticību 
uzņēmumiem, būtiska ir lielāka 
pārredzamība attiecībā uz lielu 
uzņēmumu darbībām un jo īpaši attiecībā
uz uzņēmumu nosaukumu(-iem), darbību 
raksturu un ģeogrāfisko atrašanās vietu, 
apgrozījumu, darbinieku skaitu 
pilnslodzes ekvivalentos, gūto peļņu, 
samaksātajiem ienākuma nodokļiem un 
saņemtajām subsīdijām. Tādēļ obligātu 
informācijas atklāšanu šajā jomā var 
uzskatīt par uzņēmumu korporatīvās 
sociālās atbildības pret akcionāriem un 
sabiedrību būtisku elementu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Ir pierādījumi, kas liecina, ka 
nefinansiālās informācijas atklāšana 
uzlabo uzņēmumu sociālos, vides un 
cilvēktiesību politikas virzienus un 
pārvaldības sistēmas, tādējādi samazinot 
uzņēmumu darbību radīto negatīvo 
ietekmi. Tāpat pierādījumi liecina, ka 
uzņēmumi, kas pienācīgi analizē un atklāj 
savu nefinansiālo informāciju, palielina 
savu konkurētspēju, kā arī gūst 
ieguvumus no izmaksu ietaupījumiem, 
vieglākas piekļuves kapitālam, labākiem 
darbības rezultātiem finanšu tirgos un 
lielākas stabilitātes.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Informācijas atklāšanas procedūru 
saskaņošana Eiropas līmenī ir vajadzīga, 
lai sniegtu pārliecību ieinteresētajām 
personām visās dalībvalstīs un ļautu tām 
pašām pārliecināties par uzņēmumu 
reputāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 18
Josefa Andrés Barea

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, dzimumu un ar nodarbinātību 
saistītiem 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, būtisku starpgadījumu, 
kas atgadījušies pārskata periodā, un risku 
apraksts.

Or. es
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Grozījums Nr. 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jean-Pierre Audy

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, kā 
arī pretkorupcijas, kukuļošanas un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
aspektiem. Šādā paziņojumā būtu jāietver 
ar šiem jautājumiem saistīto politikas 
virzienu, rezultātu un risku apraksts.
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Or. fr

Grozījums Nr. 21
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Nefinansiālās informācijas 
atklāšanas pamatā vajadzētu būt uz risku 
balstītai uzticamības pārbaudei, ko 
uzņēmumi veic, lai noteiktu, novērstu un 
mazinātu faktisko un iespējamo negatīvo 
ietekmi atbilstīgi savam lielumam, 
darbību raksturam un kontekstam, kā arī 
negatīvas ietekmes riska būtiskumam. 
Uzticamības pārbaudes principi ir noteikti 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācijas (ESAO) pamatnostādnēs 
daudznacionāliem uzņēmumiem un 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 
Pamatprincipos par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
kuru Komisija ir apņēmusies ievērot.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Aizvien biežāka atsaukšanās uz spēkā 
esošo ilgtspējas un ziņošanas regulējumu, 
kā arī jaunu regulējumu nepārtraukta 
ieviešana veicina pāreju uz ilgtspējīgu 
pasaules ekonomiku. Tomēr saistībā ar 



PE521.693v01-00 8/54 AM\1006654LV.doc

LV

ilgtspējas ziņojumu sniegšanas politikas 
virzienu paplašināšanos pasaulē, arī 
jaunattīstības valstīs, aizvien sarežģītāk ir 
pielāgot un saskaņot minētos 
regulējumus, ņemot vērā pārklāšanās, 
pretrunu un pat savstarpējas 
konkurēšanas risku starp standartiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 par savu 
atbilstību tiesībām un vērtībām, kuras 
aizsargā starptautisko tiesību normas,
uzņēmumi piemēro ANO Uzņēmējdarbības 
un cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko 
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, un ESAO
pamatnostādnes daudznacionāliem
uzņēmumiem, un uzņēmumi var 
pamatoties arī uz valsts regulējumiem, ES 
regulējumiem, piemēram, vides vadības 
un audita sistēmu (EMAS), un 
starptautiskiem regulējumiem, piemēram, 
ANO Globālo līgumu, Starptautiskās 
Standartizācijas organizācijas (ISO) 
standartu 26000, Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) trīspusējo deklarāciju 
par principiem attiecībā uz 
daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo 
politiku un Globālo ziņošanas iniciatīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Bernd Lange
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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 ES regulējumiem, 
piemēram, vides vadības un audita sistēmu 
(EMAS), un starptautiskiem regulējumiem, 
piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) Globālo līgumu, Uzņēmējdarbības 
un cilvēktiesību pamatprincipiem, ar ko 
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (ESAO)
2011. gada pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem, 
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (ISO) standartu 26000, 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku un 
Globālo ziņošanas iniciatīvu. Tomēr jo
īpaši uzņēmumiem ES būtu jāievēro 
ESAO pamatnostādnes daudznacionāliem 
uzņēmumiem, lai nodrošinātu 
korporatīvās sociālās atbildības politikas 
salīdzināmību un noteiktu stabilu 
standartu. Piektajā gadā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā būtu jānosaka saistošs 
standarts.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ciktāl tas vajadzīgs, lai izprastu 
uzņēmumu ietekmi uz cilvēktiesību, 
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sociālajiem un vides aspektiem, gada 
ziņojumos ietver nefinansiālās veiktspējas 
svarīgākos rādītājus, kas attiecas uz 
konkrēto uzņēmējdarbības nozari. 
Attiecībā uz vides aspektiem 
nefinansiālajiem rādītājiem būtu jāietver, 
piemēram, siltumnīcefekta izraisošo gāzu 
emisijas un enerģijas, materiālu, ūdens 
un zemes izmantojums. Šim 
novērtējumam būtu jāietver aplēses par šo 
resursu izmantojumu uzņēmuma piegādes 
ķēdē.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Lai uzlabotu uzņēmumu sniegtās 
nefinansiālās informācijas konsekvenci 
un salīdzināmību, Komisijai būtu 
jāizstrādā saskaņots regulējums, ietverot 
atbilstīgus veiktspējas svarīgākos rādītājus 
un resursu novērtēšanas metodiku un 
ņemot vērā starptautiskos regulējumus, jo 
īpaši attiecībā uz korporatīvo sociālo 
atbildību ievērot tiesības un vērtības, ko 
aizsargā starptautisko tiesību normas.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Dalībvalstis nodrošina piemērotus un 
efektīvus līdzekļus, ar kuriem pieprasīt 
uzņēmumu nefinansiālās informācijas 
pilnīgu, precīzu un ticamu atklāšanu 
atbilstīgi šīs direktīvas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ieguldītāju piekļuve nefinansiālajai 
informācijai ir solis tuvāk mērķim līdz 
2020. gadam ieviest tirgus un politikas 
stimulus, kas atlīdzina uzņēmējdarbības 
ieguldījumus efektivitātē, kā noteikts 
Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā14.

(9) Ieguldītāju piekļuve nefinansiālajai 
informācijai ir solis tuvāk mērķim līdz 
2020. gadam ieviest tirgus un politikas 
stimulus, kas atlīdzina uzņēmējdarbības 
ieguldījumus efektivitātē, kā noteikts 
Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā14. Turpmāki korporatīvās sociālās 
atbildības pasākumi būtu jāapsver saistībā 
ar visu piegādes ķēdi, t. i., no izejvielām 
un tirdzniecības līdz pārstrādei.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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. 

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, kopējiem aktīviem un apgrozījumu. 
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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.

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 17,5 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus.

Or. en

Pamatojums

Lielu uzņēmumu definīcija būtu jāinterpretē saskaņā ar Ceturtajā grāmatvedības direktīvā 
noteikto definīciju, kas paredz, ka uzņēmums ir liels, ja tā darbinieku vidējais skaits pārsniedz 
250 darbiniekus un vai nu kopējā bilance pārsniedz EUR 17,5 miljonus, vai neto apgrozījums 
pārsniedz EUR 35 miljonus.

Grozījums Nr. 30
Josefa Andrés Barea

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. es

Grozījums Nr. 31
Josefa Andrés Barea
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar dzimumu un citiem 
tādiem aspektiem kā vecums, 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.

Or. es

Grozījums Nr. 32
Ioannis A. Tsoukalas

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, izglītība un profesionālā 
pieredze, būtu jāpiemēro tikai lieliem, 
biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem. 
Tādēļ šo pienākumu nevajadzētu attiecināt 
uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ko 
var atbrīvot no konkrētiem grāmatvedības 

(16) Pienākums atklāt daudzveidības 
politikas virzienus attiecībā uz savām 
administratīvajām, vadības un uzraudzības 
struktūrām saistībā ar tādiem aspektiem kā 
vecums, dzimums, īpašas vajadzības, 
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 
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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.

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. el

Grozījums Nr. 33
Francisco Sosa Wagner

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es
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Pamatojums

Invaliditāte ir diskriminācijas joma, kas ir ietverta ES pretdiskriminācijas tiesību aktos un kas 
LES 10. pantā ir atzīta arī kā diskriminācijas avots kopā ar vecumu, dzimumu, ģeogrāfisko 
izcelsmi utt. Arī Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā invaliditāti ir aicināts integrēt visos 
Eiropas politikas virzienos, kas nozīmē tās ietveršanu valsts un korporatīvajās programmās, 
lai nodrošinātu korporatīvo sociālo atbildību.

Grozījums Nr. 34
Alejo Vidal-Quadras

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

„1. a) Gada ziņojumā iekļauj uzņēmuma 
darbības attīstības un veiktspējas un 
stāvokļa atklātu apskatu kopā ar 
uzņēmumu galveno risku un nenoteiktību 
pārvaldības aprakstu.

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 37
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
 46. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. daļa
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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. Tādēļ atklāšanas 
pienākumam pēc iespējas vairāk ir 
jāpamatojas uz ESAO 2011. gada 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 39
Josefa Andrés Barea

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

b) 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:

b) Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju par uzņēmuma ietekmi uz 
sabiedrību un attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem, dzimuma un ar nodarbinātību 
saistītiem jautājumiem, tostarp sociālo 
dialogu un arodbiedrību tiesību 
ievērošanu, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas 
aspektiem, tostarp:

Or. es

Grozījums Nr. 40
Bernd Lange

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 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:

b) 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 
(ietverot informāciju par tiesībām 
apvienoties organizācijās, koplīgumu 
slēgšanu un darbinieku pārstāvjiem), 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. de
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Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 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:

b) Uzņēmumiem, kuru darbinieku vidējais 
skaits finanšu gada laikā pārsniedz 
250 darbiniekus un kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz 
EUR 17,5 miljonus vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu 
paziņojumu, kas attiecas vismaz uz vides, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
ņemot vērā uzņēmuma visu piegādes ķēdi, 
tostarp:

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 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 

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

sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
tostarp:

Or. en

Pamatojums

Katrā nozares jomā atšķiras nefinansiālās informācijas atklāšanas būtiskums. Tas var būt 
ārkārtīgi būtiski dažiem uzņēmumiem, un šajā saistībā, iespējams, ir izveidojies tirgus 
spiediens, bet tas var būt nebūtiski citiem uzņēmumiem. Tāpēc lēmums par to, vai šādai 
atklāšanai ir jēga, būtu jāatstāj uzņēmumu ziņā, kā paredzēts atklāšanas prasību pašreizējā 
redakcijā.

Grozījums Nr. 43
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 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:

b) 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, kā arī 
pretkorupcijas, kukuļošanas un 
izvairīšanās no nodokļu maksāšanas
aspektiem, tostarp:

Or. fr

Pamatojums

Tiek ierosināts pievienot pienākumu publicēt tādu nefinansiālo informāciju, kas varētu 
palīdzēt novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā cenšas panākt G20.
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Grozījums Nr. 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 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:

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 45
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) būtiskus starpgadījumus, kas 
atgadījušies pārskata periodā saistībā ar 
šiem aspektiem;

Or. es

Pamatojums

Nefinansiālajam paziņojumam vajadzētu ietvert informāciju par jebkādiem būtiskiem 
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starpgadījumiem saistībā ar noteiktajiem aspektiem, jo šāda informācija ir vajadzīga, lai 
patērētajiem un ieguldītājiem sniegtu skaidru un vispusīgu priekšstatu par uzņēmumu darbību 
ietekmi.

Grozījums Nr. 46
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem,
kuri attiecas uz uzņēmuma darbībām, 
kam, visticamāk, būs vai ir smaga 
negatīva ietekme uz sociālo jomu, vidi un 
cilvēktiesībām, un to, kā uzņēmums 
pārvalda šos riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) uzņēmuma un sabiedrības riskus, kas 
saistīti ar šiem jautājumiem, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus.

Or. es

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinātas, lai tekstu saskaņotu ar jauno korporatīvās sociālās atbildības 
definīciju.
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Grozījums Nr. 48
Patrizia Toia

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) galvenos nozarei raksturīgos riskus, 
kas saistīti ar šiem jautājumiem, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus.

Or. it

Pamatojums

Ieinteresēto personu riski katrā uzņēmumā ir citādi. Nav iespējams noteikt risku pakāpi, 
pamatojoties uz to nopietnību, ja nav atsauces uz standartizētiem, objektīviem kritērijiem.

Grozījums Nr. 49
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) analīzi par resursu izmantojumu, 
tostarp vismaz par zemes izmantojumu, 
ūdens izmantojumu, siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, enerģijas izmantojumu un 
materiālu izmantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Jürgen Creutzmann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 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 to, vai īstenot korporatīvās sociālās atbildības politikas virzienus, ir uzņēmumu 
ziņā. Tādā gadījumā var secināt, ka uzņēmums neuzskata šos politikas virzienus par būtiskiem 
savām saimnieciskajām darbībām un/vai ieguldītajiem, kas neizrāda ievērojumu interesi par 
šo informāciju. Nav skaidrs, kādēļ uzņēmumam tas tādā gadījumā būtu jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 51
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tas sniedz skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara. Skaidrojumā ietver riska 
novērtējumu lēmumam neīstenot šādus 
politikas virzienus.
Uzņēmumu darbību ietekme uz sabiedrību 
ietver ietekmi, ko rada informāciju 
sniedzošā uzņēmuma darbības, kā arī citu 
uzņēmumu darbības, kuri ir saistīti ar 
informāciju sniedzošo uzņēmumu, ņemot 
vērā uzņēmējdarbības attiecības, 
piemēram, kopuzņēmuma iniciatīvas, kā 
arī piegādes un darbuzņēmēju ķēdes.

Or. es



AM\1006654LV.doc 25/54 PE521.693v01-00

LV

Pamatojums

Kā norādīts Parlamenta ziņojumos par korporatīvo sociālo atbildību, ir svarīgi, ka 
nefinansiālā informācija ietvertu arī darbuzņēmēju un piegādes ķēdes. Tāpat ieguldītājiem un 
patērētājiem ir jābūt informētiem par riska novērtējumiem, ko veic uzņēmumi, kuri neīsteno 
politikas virzienus, kas saistīti ar nefinansiālās informācijas jautājumiem.

Grozījums Nr. 52
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja uzņēmums, uz kuru attiecas šī direktīva 
un kura darbinieku skaits nepārsniedz 
500, neīsteno politikas virzienus attiecībā 
uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tas sniedz skaidrojumu, kādēļ 
tas to nedara.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumiem ar darbinieku skaitu no 250 līdz 500 nevajadzētu piemērot pieeju „ievēro un 
paskaidro”. Ja darbinieku skaits pārsniedz 500, prasībai publicēt šajā direktīvā paredzēto 
informāciju vajadzētu būt obligātai.

Grozījums Nr. 53
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 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 

Sniedzot šo informāciju, uzņēmumam 
būtu jāņem vērā sava atbildība ievērot 
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starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas tā 
ir, tā precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.

tiesības un vērtības, ko aizsargā 
starptautisko tiesību normas. Šajā saistībā 
uzņēmums piemēro Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko īsteno 
ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un 
labot”, un ESAO pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt
uzņēmums var pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas tā 
ir, tas precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis. Šo noteikumu piemēro, 
neskarot šīs direktīvas vai citu Eiropas 
Savienības tiesību aktu prasības vai 
norādes, kas ietver konkrētākus 
noteikumus attiecībā uz uzņēmumu 
nefinansiālās informācijas atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 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 šīs direktīvas pasākumu 
piemērošanas pamatnostādnēm, kas 
attiecas uz nefinansiālo paziņojumu, pēc 
tam, kad pagājis viens gads pēc to 
pieņemšanas. Pirms tam uzņēmums 
vismaz pamatojas uz Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipiem, ar ko
īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, un ESAO 
pamatnostādnēm daudznacionāliem 
uzņēmumiem. Turklāt uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas tā 
ir, tas precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.

Or. es
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Grozījums Nr. 55
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 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.

c) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu 
par uzņēmuma attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, kā arī ietekmi uz sabiedrību un 
pārskata pārredzamību un salīdzināmību, 
analīzē iekļauj gan finansiālās, gan 
nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus (KPI), kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību. Analīzē ietver veiktspējas 
svarīgākos rādītājus, kas noteikti Eiropas 
Komisijas izstrādātajās pamatnostādnēs, 
pēc tam, kad ir pagājis viens gads pēc to 
pieņemšanas.

Or. es

Pamatojums

Veiktspējas svarīgākie rādītāji ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu dažādu uzņēmumu 
sniegtās informācijas pietiekamu salīdzināmības līmeni.

Grozījums Nr. 56
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu 
par uzņēmuma attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, analīzē iekļauj gan finansiālās, 
gan nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 

c) Ciktāl tas vajadzīgs, lai gūtu priekšstatu 
par uzņēmuma attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, kā arī ietekmi uz cilvēktiesībām, 
sociālo jomu un vidi, analīzē iekļauj gan 
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rādītājus, kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību.

finansiālās, gan nefinansiālās veiktspējas 
svarīgākos rādītājus, kas attiecas uz 
konkrēto uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) 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.

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

Or. en

Grozījums Nr. 58
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Lai īstenotu 46. panta prasības, 
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 53.a pantu (jauns), nosakot sarakstu ar 
attiecīgajiem obligātajiem rādītājiem, kas 
ietver vismaz šādu informāciju:
– sociālie rādītāji: dati par nodarbinātību, 
darba koplīgumiem, darba algu struktūru, 
veselību un drošību, apmācību un 
izglītību sadalījumā pēc dzimuma un pēc 
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reģiona,
– vides rādītāji: dati par resursu 
izmantojumu, tostarp vismaz par zemes 
izmantojumu, ūdens izmantojumu, 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, enerģijas 
izmantojumu un materiālu izmantojumu,
– cilvēktiesību rādītāji: dati par 
iesniegtajām sūdzībām saistībā ar 
cilvēktiesībām un pasākumiem, ko veicis 
uzņēmums, piegādātāji un citi 
uzņēmējdarbības partneri.
Šos deleģētos aktus pieņem 18 mēnešu 
laikā pēc direktīvas pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) Komisija izveido Nefinansiālās 
informācijas atklāšanas padomdevēju 
padomi, lai atbalstītu nefinansiālās 
informācijas atklāšanas prasību 
īstenošanu un lai iesaistītu ieinteresētās 
personas nolūkā izstrādāt norādes par 
metodiku, kā arī par starptautisko 
standartu un nefinansiālo rādītāju 
līdzsvarotu un atklātu izmantošanu, kā 
minēts 46. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Bernd Lange
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) Eiropas uzņēmumi, kas darbojas 
trešās valstīs, sava atklāšanas pienākuma 
ietvaros arī sniedz informāciju par savu 
darbību attiecīgajās trešās valstīs saistībā 
ar sociālajiem, vides un ar darbiniekiem 
saistītiem aspektiem, kā arī ar 
cilvēktiesību ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 61
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. 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.”;

„4. 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, kuru publicē kopā ar to 
vai uz kuru tajā ievieto atsauci.”;

Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz nefinansiālās informācijas nozīmi, uzņēmumiem joprojām vajadzētu būt 
izvēles brīvībai pieņemt lēmumu par to, kā un kad tie to publicē. Uzņēmumiem, kas jau 
publicē atsevišķus ziņojumus, vajadzētu būt iespējai to turpināt.
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Grozījums Nr. 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. 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.”;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 63
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„5. Uzņēmumu, kas ir meitasuzņēmums, 
atbrīvo no 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajiem pienākumiem, ja uzņēmums 
un tās meitasuzņēmumi ir konsolidēti cita 
uzņēmuma finanšu pārskatos un gada 
ziņojumā un ja šis konsolidētais gada 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 

svītrots



PE521.693v01-00 32/54 AM\1006654LV.doc

LV

Direktīvas 83/349/EEK 36. panta 
1. punktu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 65
Jürgen Creutzmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„g) apraksts par uzņēmuma 
daudzveidības politiku attiecībā uz to 
administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām saistībā ar tādiem 

svītrots
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aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, izglītība un 
profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā. 
Ja uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.”;

Or. en

Pamatojums

Jau ir noteiktas juridiskas prasības attiecībā uz valdes sastāva atklāšanu. Turklāt ierosinātā 
nostāja paredz precīzus rādītājus, kas, šķiet, nosaka daudzveidības politikas konkrētu veidu, 
nevis tikai to, ka atklāšana ir obligāta.

Grozījums Nr. 66
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„g) 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.”;

„g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar dzimumu un citiem tādiem aspektiem kā 
vecums, ģeogrāfiskā daudzveidība, 
izglītība un profesionālā pieredze, par šīs 
daudzveidības politikas mērķiem, to, kā to 
īsteno, un rezultātiem pārskata periodā.”;

Or. es

Grozījums Nr. 67
Francisco Sosa Wagner
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK
46.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„g) 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.”;

„g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
invaliditāte, 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 paskaidrojumu, 
kādēļ tas tā ir.”;

Or. es

Pamatojums

Invaliditāte ir diskriminācijas joma, kas ir ietverta ES pretdiskriminācijas tiesību aktos un kas 
LES 10. pantā ir atzīta arī kā diskriminācijas avots kopā ar vecumu, dzimumu, ģeogrāfisko 
izcelsmi utt. Arī Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā invaliditāti ir aicināts integrēt visos 
Eiropas politikas virzienos, kas nozīmē tās ietveršanu valsts un korporatīvajās programmās, 
lai nodrošinātu korporatīvo sociālo atbildību.

Grozījums Nr. 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„g) 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 

„g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
īpašas vajadzības, ģeogrāfiskā 
daudzveidība, izglītība un profesionālā 
pieredze, par šīs daudzveidības politikas 
mērķiem, to, kā to īsteno, un rezultātiem 



AM\1006654LV.doc 35/54 PE521.693v01-00

LV

uzņēmumam nav šādas politikas, 
paziņojumā sniedz skaidru un pamatotu 
paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.”;

pārskata periodā. Ja uzņēmumam nav šādas 
politikas, paziņojumā sniedz skaidru un 
pamatotu paskaidrojumu, kādēļ tas tā ir.”;

Or. el

Grozījums Nr. 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„g) 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.”;

„g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
politiku attiecībā uz to administratīvajām, 
vadības un uzraudzības struktūrām saistībā 
ar tādiem aspektiem kā vecums, dzimums, 
ģeogrāfiskā daudzveidība, invaliditāte, 
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

Grozījums Nr. 70
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
efektīvi un pietiekami mehānismi, lai 
garantētu uzņēmumu nefinansiālās 
informācijas pareizu atklāšanu saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem.
Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviestas 
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efektīvas valsts procedūras, lai pieprasītu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajām 
saistībām, un ka šīs procedūras ir 
pieejamas visām personām un 
juridiskajām personām, kam ir pamatota 
ieinteresētība nodrošināt, ka tiek ņemti 
vērā šīs direktīvas noteikumi.

Or. es

Pamatojums

Dalībvalstīs ir jāievieš konkrēti mehānismi, lai nodrošinātu, ka direktīva tiek pareizi īstenota 
un ievērota. Lai ņemtu vērā ļoti atšķirīgās valstu situācijas, dalībvalstīm būtu jānodrošina 
elastība saistībā ar šo mehānismu darbību.

Grozījums Nr. 71
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Pievieno šādu 53.aa pantu:
„53.aa pants

Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Direktīvas 46. panta ca) punktā minētās 
pilnvaras Komisijai tiek piešķirtas uz 
četriem gadiem, sākot no... (4)*. Komisija 
sagatavo ziņojumu attiecībā uz pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pirms minētā četru gadu termiņa beigām. 
Pilnvaru deleģēšanas termiņu automātiski 
pagarina uz tādu pašu laikposmu, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarināšanu vismaz trīs 
mēnešus pirms katra deleģēšanas termiņa 
beigām.
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3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 46. panta 
ca) punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. 
Pieņemot atsaukšanas lēmumu, tiek 
izbeigta minētajā lēmumā norādīto 
pilnvaru deleģēšana. Lēmums stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģēto tiesību 
aktu spēkā esamību.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
46. panta ca) punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 
trīs mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav izvirzījuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka neizvirzīs iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes minēto termiņu pagarina par trīs 
mēnešiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 72
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
48.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Grozījumi Direktīvā 2013/34/ES
Pievieno šādu 48.a pantu:
„48.a pants
Papildu informācija par visām nozarēm 
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sadalījumā pa valstīm
1. Dalībvalstis katram uzņēmumam prasa 
reizi gadā publiskot pēc dalībvalsts un pēc 
trešās valsts, kurā uzņēmumam ir 
reģistrēta darbība, šādu konsolidētu 
informāciju par finanšu gadu:
a) nosaukumu(-us), darbību raksturu un 
ģeogrāfisko atrašanās vietu;
b) apgrozījumu;
c) darbinieku skaitu pilnslodzes 
ekvivalentos;
d) peļņu vai zaudējumus pirms nodokļu 
nomaksas;
e) ienākumu nodokļus vai zaudējumus;
f) saņemtās valsts subsīdijas.
2. Šā panta 1. punkta noteikto pienākumu 
nepiemēro nevienam dalībvalsts tiesību 
aktu reglamentētam uzņēmumam, kura 
mātesuzņēmumam piemēro dalībvalsts 
tiesību aktus un kura informācija ir 
ietverta informācijā, ko atklāj šis 
mātesuzņēmums/uzņēmums saskaņā ar šā 
panta 1. punktu.
3. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
revidē saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK 
un, ja iespējams, publicē kā pielikumu 
attiecīgā uzņēmuma gada finanšu 
pārskatiem vai — attiecīgā gadījumā —
konsolidētajiem finanšu pārskatiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„1. Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj „1. Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj 
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atklātu apskatu par konsolidēšanā iesaistīto 
uzņēmumu kā kopuma uzņēmējdarbības 
attīstību, veiktspēju un to stāvokli kopā ar 
uzņēmumu galveno risku un nenoteiktību 
aprakstu.

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

Or. ro

Grozījums Nr. 74
Bernd Lange

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. 
Atklāšanas pienākumam pēc iespējas 
vairāk ir jāpamatojas uz ESAO 
2011. gada pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/394/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 

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 



PE521.693v01-00 40/54 AM\1006654LV.doc

LV

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

nefinansiālu paziņojumu, kas ietver 
informāciju par uzņēmuma darbības 
ietekmi uz sabiedrību, attiecas vismaz uz 
vides, sociālajiem, dzimuma un ar 
nodarbinātību saistītiem jautājumiem,
tostarp sociālo dialogu un arodbiedrību 
tiesību ievērošanu, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanu, pretkorupcijas un kukuļošanas 
aspektiem, tostarp:

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka šīs direktīvas noteikumi atbilst korporatīvās sociālās atbildības 
jaunajai definīcijai un ka ir noteiktas tādas pašas robežvērtības kā grāmatvedības direktīvās.

Grozījums Nr. 76
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 17,5 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 35 miljonus, 
apskatā arī iekļauj nefinansiālu 
paziņojumu, kas attiecas vismaz uz vides,
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
ņemot vērā uzņēmuma visu piegādes ķēdi, 
tostarp:

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Bernd Lange

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 
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 
(ietverot informāciju par tiesībām 
apvienoties organizācijās, koplīgumu 
slēgšanu un darbinieku pārstāvjiem), 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

Or. de

Grozījums Nr. 78
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 
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 

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 — attiecīgā 
gadījumā — arī iekļauj nefinansiālu 
paziņojumu, kas jo īpaši attiecas uz vides, 
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darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, tostarp:

sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
pretkorupcijas un kukuļošanas aspektiem, 
tostarp:

Or. en

Pamatojums

Katrā nozares jomā atšķiras nefinansiālās informācijas atklāšanas būtiskums. Tas var būt 
ārkārtīgi būtiski dažiem uzņēmumiem, un šajā saistībā, iespējams, ir izveidojies tirgus 
spiediens, bet tas var būt nebūtiski citiem uzņēmumiem. Tāpēc lēmums par to, vai šādai 
atklāšanai ir jēga, būtu jāatstāj uzņēmumu ziņā, kā paredzēts atklāšanas prasību pašreizējā 
redakcijā.

Grozījums Nr. 79
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 78/660/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 
nefinansiālu paziņojumu, kas attiecas 
vismaz uz vides, sociālajiem un ar 
darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas,
kukuļošanas un izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas aspektiem, tostarp:

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Josefa Andrés Barea

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) jebkādus būtiskus starpgadījumus, 
kas atgadījušies pārskata periodā saistībā 
ar minētajiem aspektiem;

Or. es

Pamatojums

Nefinansiālās informācijas pārskatā būtu jāietver informācija par visiem būtiskajiem 
starpgadījumiem, kas attiecas uz noteiktajām jomām, jo šāda informācija ir vajadzīga, lai 
patērētajiem un ieguldītājiem sniegtu skaidru un vispusīgu priekšstatu par uzņēmumu darbību 
ietekmi.

Grozījums Nr. 81
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) riskus, kas saistīti ar šiem jautājumiem,
kuri attiecas uz uzņēmuma darbībām, 
kam, visticamāk, būs vai ir smaga 
negatīva ietekme uz sociālo jomu, vidi un 
cilvēktiesībām, un to, kā uzņēmums 
pārvalda šos riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/394/EEK
36. pants – 1. punkts – 3. daļa – iii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

iii) uzņēmuma un sabiedrības riskus, kas 
saistīti ar šiem jautājumiem, un to, kā 
uzņēmums pārvalda šos riskus.

Or. es

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir ierosinātas, lai tekstu saskaņotu ar jauno korporatīvās sociālās atbildības 
definīciju.

Grozījums Nr. 83
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) analīzi par resursu izmantojumu, 
tostarp vismaz par zemes izmantojumu, 
ūdens izmantojumu, siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un materiālu izmantojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Jürgen Creutzmann

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 

svītrots
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jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tā to nedara.

Or. en

Pamatojums

Lēmums par to, vai īstenot korporatīvās sociālās atbildības politikas virzienus, ir uzņēmumu 
ziņā. Tādā gadījumā var secināt, ka uzņēmums neuzskata šos politikas virzienus par būtiskiem 
savām saimnieciskajām darbībām un/vai ieguldītajiem, kas neizrāda ievērojumu interesi par 
šo informāciju. Nav skaidrs, kādēļ uzņēmumam tas tādā gadījumā būtu jāpaskaidro.

Grozījums Nr. 85
Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/394/EEK
36. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā 
kopums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tas to nedara. 
Skaidrojumā ietver riska novērtējumu 
lēmumam neīstenot šādus politikas 
virzienus.
Uzņēmumu darbību ietekme uz sabiedrību 
ietver ietekmi, ko rada konsolidācijā 
ietvertā uzņēmuma darbības, kā arī citu 
uzņēmumu darbības, kuri ir saistīti ar 
informāciju sniedzošo uzņēmumu, ņemot 
vērā uzņēmējdarbības attiecības, 
piemēram, kopuzņēmuma iniciatīvas, kā 
arī piegādes un darbuzņēmēju ķēdes.

Or. es

Pamatojums

Kā norādīts Parlamenta ziņojumos par korporatīvo sociālo atbildību, ir svarīgi, ka 
nefinansiālā informācija arī ietvertu darbuzņēmēju un piegādes ķēdes. Tāpat ieguldītājiem un 
patērētājiem ir jābūt informētiem par riska novērtējumiem, ko veic uzņēmumi, kuri neīsteno 
politikas virzienus, kas saistīti ar nefinansiālās informācijas jautājumiem.
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Grozījums Nr. 86
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi, kuru 
darbinieku skaits nepārsniedz 500, kā 
kopums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tas to nedara.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 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, uzņēmums
pamatojas uz šīs direktīvas pasākumu 
piemērošanas pamatnostādnēm, kas 
attiecas uz nefinansiālo paziņojumu, pēc 
tam, kad ir pagājis viens gads pēc to 
pieņemšanas. Pirms tam konsolidētā gada 
ziņojuma pamatā ir vismaz 
Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipi, ar ko īsteno ANO 
programmu „Aizsargāt, ievērot un labot”, 
un ESAO pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt
konsolidētā gada ziņojuma pamatā var būt 
valsts, ES vai starptautisks regulējums, un, 
ja tas tā ir, tiek precizēts, kurš regulējums 
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ir izmantots.

Or. es

Grozījums Nr. 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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 
būtu jāņem vērā sava atbildība ievērot 
tiesības un vērtības, ko aizsargā 
starptautisko tiesību normas. Šajā saistībā 
uzņēmums piemēro Uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipus, ar ko īsteno 
ANO programmu „Aizsargāt, ievērot un 
labot”, un ESAO pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem. Turklāt
uzņēmums var pamatoties uz valsts, ES 
vai starptautisko regulējumu, un, ja tas tā 
ir, tiek precizēts, kurš regulējums ir 
izmantots. Šo noteikumu piemēro, 
neskarot šīs direktīvas vai citu Eiropas 
Savienības tiesību aktu prasības vai 
norādes, kas ietver konkrētākus 
noteikumus attiecībā uz uzņēmumu 
nefinansiālas informācijas atklāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

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

Analīzē iekļauj gan finansiālās, gan 
nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus, kas attiecas uz konkrēto 
uzņēmējdarbību. Lai īstenotu šo direktīvu, 
Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā 
ar 53. pantu (jauns), nosakot sarakstu ar 
attiecīgajiem obligātajiem rādītājiem, kas 
ietver vismaz šādu informāciju:
– sociālie rādītāji: dati par nodarbinātību, 
darba koplīgumiem, darba algu struktūru, 
veselību un drošību, apmācību un 
izglītību sadalījumā pēc dzimuma un pēc 
reģiona,
– vides rādītāji: dati par resursu 
izmantojumu, tostarp vismaz par zemes 
izmantojumu, ūdens izmantojumu, 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, enerģijas 
izmantojumu un materiālu izmantojumu,
– cilvēktiesību rādītāji: dati par 
iesniegtajām sūdzībām saistībā ar 
cilvēktiesībām un pasākumiem, ko veicis
uzņēmums, piegādātāji un citi 
uzņēmējdarbības partneri.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Josefa Andrés Barea

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 
uzņēmumu attīstību, veiktspēju un 
stāvokli, kā arī ietekmi uz sabiedrību un 
pārskata pārredzamību un salīdzināmību, 
analīzē iekļauj gan finansiālās, gan 
nefinansiālās veiktspējas svarīgākos 
rādītājus (KPI), kas attiecas uz konkrēto 
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uzņēmējdarbību. Analīzē ietver KPI, kas 
noteikti Eiropas Komisijas izstrādātajās 
pamatnostādnēs, pēc tam, kad pagājis 
viens gads pēc to pieņemšanas.

Or. es

Pamatojums

Veiktspējas svarīgākie rādītāji ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu dažādu uzņēmumu 
sniegtās informācijas pietiekamu salīdzināmības līmeni.

Grozījums Nr. 91
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 gan finansiālās, gan —
attiecīgā gadījumā — nefinansiālās 
veiktspējas svarīgākos rādītājus, kas 
attiecas uz konkrēto uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Bernd Lange

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK
36. pants – 1. punkts – 7.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas uzņēmumi, kas darbojas trešās 
valstīs, sava atklāšanas pienākuma 
ietvaros arī sniedz informāciju par savu 
darbību attiecīgajās trešās valstīs saistībā 
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ar sociālajiem, vides un ar darbiniekiem 
saistītiem aspektiem, kā arī ar 
cilvēktiesību ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 93
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, kuru publicē kopā ar to 
vai uz kuru tajā izdara atsauci.

Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz nefinansiālās informācijas nozīmi, uzņēmumiem joprojām vajadzētu būt 
izvēles brīvībai pieņemt lēmumu par to, kā un kad tie to publicē. Uzņēmumiem, kas jau 
publicē atsevišķus ziņojumus, vajadzētu būt iespējai to turpināt.

Grozījums Nr. 94
Josefa Andrés Barea

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 83/394/EEK
36. pants – 5.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviesti 
efektīvi un pietiekami mehānismi, lai 
garantētu uzņēmumu nefinansiālās 
informācijas pareizu atklāšanu saskaņā 
ar šīs direktīvas noteikumiem.
Dalībvalstis nodrošina, ka ir ieviestas 
efektīvas valsts procedūras, lai pieprasītu 
atbilstību šajā direktīvā noteiktajām 
saistībām, un ka šīs procedūras ir 
pieejamas visām personām un 
juridiskajām personām, kam ir pamatota 
ieinteresētība nodrošināt, ka tiek ņemti 
vērā šīs direktīvas noteikumi.

Or. es

Pamatojums

Lai izvairītos no nepatiesas ekoloģiski orientētas un maldinošas informācijas, dalībvalstīs ir 
jāievieš mehānismi, kas nodrošina direktīvas pareizu īstenošanu un piemērošanu. Lai ņemtu 
vērā ļoti atšķirīgās valstu situācijas, dalībvalstīm būtu jānodrošina elastība saistībā ar šo 
mehānismu darbību.

Grozījums Nr. 95
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 83/349/EEK
53.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a) Pievieno šādu 53.a pantu:
„53.a pants

Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus.
2. Direktīvas 36. pantā minētās pilnvaras 
Komisijai tiek piešķirtas uz četriem 
gadiem, sākot no... (4)*. Komisija 
sagatavo ziņojumu attiecībā uz pilnvaru 
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deleģēšanu ne vēlāk kā sešus mēnešus 
pirms minētā četru gadu termiņa beigām. 
Pilnvaru deleģēšanas termiņu automātiski 
pagarina uz tādu pašu laikposmu, ja vien 
Eiropas Parlaments un Padome neiebilst 
pret šādu pagarināšanu vismaz trīs 
mēnešus pirms katra deleģēšanas termiņa 
beigām.
3. Lēmuma 36. pantā minētās pilnvaras 
jebkurā laikā var atsaukt Eiropas 
Parlaments vai Padome. Pieņemot
atsaukšanas lēmumu, tiek izbeigta 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģēto tiesību 
aktu spēkā esamību.
4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
36. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome trīs 
mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav izvirzījuši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka neizvirzīs iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes minēto termiņu pagarina par trīs 
mēnešiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 96
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)
Direktīva 2002/14/EK
4. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Grozījumi Direktīvā 2002/14/EK

Direktīvas 4. pantu groza šādi:
1) panta 2. punktam pievieno šādu 
d) apakšpunktu:
„d) attiecīgā gadījumā — informācija un 
apspriešanās par nefinansiālo un 
daudzveidības informāciju, kas ietverta 
gada pārskatā vai konsolidētajā gada 
pārskatā, kā minēts attiecīgi Direktīvā
78/660/EEK un Direktīvā 83/349/EEK.”

Or. en

Grozījums Nr. 97
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā [trīs gadu laikā pēc šīs 
direktīvas pieņemšanas] Komisija 
pārskata Direktīvas 78/660/EEK 46. panta 
un Direktīvas 83/349/EEK 36. panta 
noteikumus un sniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, ja vajadzīgs, 
kopā ar tiesību aktu priekšlikumiem par:
– praksē atklāto nefinansiālo informāciju, 
tostarp piegādes ķēdes segumu, par to, vai 
tas ir efektīvi un vai ir nodrošinātas 
pietiekamas norādes un metodes;
– nefinansiālās informācijas atklāšanas 
progresu pasaulē;
– ANO programmas „Aizsargāt, ievērot 
un labot” un tās pamatprincipu, kā arī 
par ESAO pamatnostādņu 
daudznacionāliem uzņēmumiem 
īstenošanu;
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– to rādītāju izmantošanu, kas pieņemti ar 
deleģētajiem aktiem;
– par novērtējumu attiecībā uz 
iespējamību šos noteikumus piemērot arī 
uzņēmumiem, kam ir no 250 līdz 
499 darbiniekiem;
– piemēroto pārbaudes un piemērošanas 
mehānismu efektivitāti.

Or. en


