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ĪSS PAMATOJUMS

I. Ievads 

Uzņēmumu sociālā atbildība gadu gaitā ir kļuvusi par veiksmīgu veidu, kā radīt vērtību, kura 
veicina uzņēmumu mērķus un no kuras gūst labumu sabiedrība, pateicoties tam, ka uzņēmumi 
vairāk ņem vērā vides un sabiedrības ilgtermiņa problēmas. Eiropa ir pasaules reģions, kurā ir 
visvairāk uzņēmumu, kas parakstījuši ANO Globālo līgumu, saskaņā ar kuru uzņēmumi 
iesniedz gada ziņojumus par saviem sociālās atbildības pasākumiem.

ITRE komitejas ziņojuma referents uzskata, ka nefinansiālas informācijas atklāšanai, 
piemēram, uzņēmumu sociālās atbildības stratēģijas atklāšanai būtu jānotiek atkarībā no 
uzņēmuma veida. Uzņēmumu sociālās atbildības pasākumiem un ziņojumiem būtu jābalstās 
uz problēmām, kas ir būtiskas uzņēmuma stratēģijai un to papildina, nevis jākļūst par 
birokrātisku pienākumu izpildi. Uzņēmumi ir atšķirīgi, un tādēļ tie paši vislabāk var noteikt, 
kuras problēmas un iniciatīvas ir vispiemērotāk iekļaut sociālās atbildības pasākumos.

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo tas veicina pārredzamību un sniedz 
risinājumu sadrumstalotības problēmai un dažādajām prasībām, ar kādām saskaras uzņēmumi 
Eiropā, iesniedzot ieinteresētajām pusēm ziņojumus par nefinansiāliem pasākumiem.

II. Grozījumu skaidrojums

1) Saskaņošana vai izskaidrošana

Pēc referenta domām, lai risinātu ieinteresētajām pusēm aktuālās pārredzamības un 
sadrumstalotības problēmas attiecībā uz to, kādu regulējumu uzņēmumi izmanto, kādi 
jautājumi ir ietverti ziņojumos un kur ieinteresētās puses var atrast uzņēmumu ziņojumus, ir 
pietiekami, ka prasību par ziņojumu iesniegšanu piemēro uzņēmumiem, kam ir uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģija, un ka šie uzņēmumi iekļauj savus sociālās atbildības pasākumus 
gada ziņojumā. Turklāt, lai uzņēmumu sociālo atbildību pielāgotu uzņēmuma vajadzībām un 
motivētu uzņēmumus ietvert sociālo atbildību kā neatņemamu sastāvdaļu savā 
uzņēmējdarbības stratēģijā, garš politiski izvēlētu kategoriju saraksts radīs administratīvo 
slogu, kas nedos labumu ne uzņēmumiem (kas ne vienmēr darbojas sektorā, kurā konkrēta 
kategorija ir būtiska), ne ieinteresētajām pusēm. 

2) Riski

Referents ierosina noteikt galvenos risku veidus, lai ļautu uzņēmumiem koncentrēties uz 
būtiskiem un aktuāliem riskiem, pielāgojot tiem savus ziņojumus, nevis pārpildīt ziņojumus ar 
vispārīgu, nevajadzīgu informāciju par riskiem, kas var attiekties uz jebkuru uzņēmumu 
jebkurā nozarē.

3) Tiesiskais regulējums

Referents ierosina svītrot valsts aspektu attiecībā uz regulējumu, lai risinātu sadrumstalotības 
problēmu un veicinātu pārredzamību, tādējādi atvieglojot ieinteresēto pušu darbu, lasot un 
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salīdzinot ziņojumus.  Ziņojumi jāiesniedz saskaņā ar noteiktu starptautisku un Eiropas 
regulējumu. 

4) Daudzveidība

Referents uzskata, ka MVU būtu skaidri jāizslēdz no to uzņēmumu loka, kuriem jāiesniedz 
informācija par daudzveidību, un šī prasība jāpiemēro atlasītiem uzņēmumiem. Turklāt 
referents uzskata, ka būtu jāsvītro paskaidrojuma pamatotības aspekts, jo būtu jāpietiek ar to, 
ka paskaidrojums ir skaidrs.   

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 
(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.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 
Direktīva 78/660/EEK
46. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 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, kuru bilances datumā 
kopējā bilance pārsniedz EUR 20 miljonus 
vai kuru neto apgrozījums pārsniedz 
EUR 40 miljonus un kuri ir pieņēmuši 
politiku attiecībā uz vides, sociālajiem un 
ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas ietver šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 4

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

Grozījums Nr. 5

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 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.”;

Or. en

Grozījums Nr. 6

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 „g) apraksts par uzņēmuma daudzveidības 
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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.”;

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 paskaidrojumu, 
kādēļ tas tā ir.”;

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 78/660/EEK 
46.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. panta 1. punkta g) apakšpunktu 
nepiemēro uzņēmumiem 27. panta 
nozīmē.”;

„4. panta 1. punkta g) apakšpunktu 
nepiemēro uzņēmumiem 27. panta nozīmē 
un mikrouzņēmumiem, maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kā noteikts 
Komisijas ieteikumā 2003/3611.”;

__________________
1 Komisijas 2003. gada 6. maija 
Ieteikums 2003/361/EK par 
mikrouzņēmumu, mazo un vidējo 
uzņēmumu definīciju (OV L 124, 
20.5.2003., 36. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 83/349/EEK 
36. pants – 1. punkts – 3. daļa – ievaddaļa
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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, un kuri ir pieņēmuši 
politiku attiecībā uz vides, sociālajiem un 
ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, 
cilvēktiesību ievērošanu, pretkorupcijas un 
kukuļošanas aspektiem, apskatā arī iekļauj 
nefinansiālu paziņojumu, kas satur šādu 
informāciju:

Or. en

Grozījums Nr. 9

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

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„4. 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.

„4. Ja mātesuzņēmums sagatavo vispusīgu 
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu un visu konsolidēto koncernu, 
pamatojoties uz 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.
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