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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0207),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. panta 
1. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0103/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Attīstības komitejas, 
Ekonomikas un monetārā komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums 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

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes 
Direktīvu 2013/34/EEK attiecībā uz 
noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu 
nefinansiālās un daudzveidības 
informācijas atklāšanu
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Or. en

Justification

Direktīvas 78/660/EK un 83/349/EEK ir atceltas un aizstātas ar Direktīvu 2013/34/ES.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Savā 2011. gada 13. aprīlī pieņemtajā 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai „Akts 
par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, 
kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. 
„Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”9

Komisija norāda uz vajadzību uzlabot visu 
nozaru uzņēmumu sniegtās sociālās un 
vides informācijas pārredzamību, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus.

(1) Savā 2011. gada 13. aprīlī pieņemtajā 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai „Akts 
par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, 
kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos. 
„Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi”9

Komisija norāda uz vajadzību uzlabot visu 
nozaru uzņēmumu sniegtās sociālās un 
vides informācijas pārredzamību, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 galīgā redakcija, 
2011. gada 13. aprīlis.

9 COM(2011)0206, 2011. gada 13. aprīlis.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Nepieciešamība uzlabot uzņēmumu 
sociālās un vides informācijas atklāšanu, 
šajā jomā ierosinot tiesību akta 
priekšlikumu, tika atkārtoti uzsvērta 
Komisijas 2011. gada 25. oktobrī 

(2) Nepieciešamība uzlabot uzņēmumu 
sociālās un vides informācijas atklāšanu, 
šajā jomā ierosinot tiesību akta 
priekšlikumu, tika atkārtoti uzsvērta 
Komisijas 2011. gada 25. oktobrī 
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pieņemtajā paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Atjaunota ES stratēģija 
2011.–2014. gadam attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību”10.

pieņemtajā paziņojumā Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Atjaunota ES stratēģija 
2011.–2014. gadam attiecībā uz 
korporatīvo sociālo atbildību”10.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 galīgā redakcija, 
2011. gada 25. oktobris.

10 COM(2011)0681, 2011. gada 
25. oktobris.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments savās divās 
rezolūcijās "Korporatīvā sociālā atbildība –
atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības 
prakse un noturīga izaugsme:"11 un 
"Korporatīvā sociālā atbildība –
sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz 
ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu"12

apliecināja, cik būtiski ir tas, ka uzņēmumi 
sniedz informāciju par ilgtspēju, piemēram, 
sociālajiem un vides aspektiem, lai varētu 
identificēt ilgtspējas riskus un palielināt 
ieguldītāju un patērētāju uzticību, un
aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumu, lai 
uzņēmumi sniegtu nefinansiālu
informāciju.

(3) Eiropas Parlaments savās divās 
rezolūcijās "Korporatīvā sociālā atbildība –
atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības 
prakse un noturīga izaugsme:" un 
"Korporatīvā sociālā atbildība –
sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz 
ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu" 
apliecināja, cik būtiski ir tas, ka uzņēmumi 
sniedz informāciju par ilgtspēju, piemēram, 
sociālajiem un vides aspektiem, lai varētu 
identificēt ilgtspējas riskus un palielināt 
ieguldītāju un patērētāju uzticību. 
Pamatojoties uz to, Eiropas Parlaments
aicināja Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu, lai uzņēmumi sniegtu 
nefinansiālu informāciju, šajā 
priekšlikumā nosakot plašu rīcības 
brīvību nolūkā ņemt vērā korporatīvās 
sociālās atbildības (KSA) daudznacionālo 
dimensiju un uzņēmumu īstenoto KSA 
politikas virzienu dažādību un nodrošinot 
to pietiekamu salīdzināmību, lai 
apmierinātu ieguldītāju un citu 
ieinteresēto personu vajadzības un arī 
vajadzību patērētājiem nodrošināt vieglu 
pieeju informācijai par uzņēmējdarbības 
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ietekmi uz sabiedrību.
__________________ __________________
11 Ziņojums par korporatīvo sociālo 
atbildību – atbildīga un pārredzama 
uzņēmējdarbības prakse un noturīga 
izaugsme (2012/2098 (INI)); Juridiskā 
komiteja. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

par korporatīvo sociālo atbildību —
atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības 
prakse un noturīga izaugsme (2012/2098 
(INI)); Juridiskā komiteja. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Ziņojums par korporatīvo sociālo 
atbildību – sabiedrības interešu veicināšana 
un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu 
atlabšanu (2012/2097 (INI)); 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Ziņojums par korporatīvo sociālo 
atbildību – sabiedrības interešu veicināšana 
un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu 
atlabšanu (2012/2097 (INI)); 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Valstu lielu sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību nefinansiālās informācijas 
atklāšanas noteikumu koordinācija ir 
vienlīdz svarīga uzņēmumu, ieinteresēto 
personu un citu pušu interesēm. Šajās 
jomās koordinācija ir vajadzīga, jo 
vairākums šo uzņēmumu darbojas vairāk 
nekā vienā dalībvalstī.

(4) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Gada
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma 
politikas virzieniem, rezultātiem un 
riskiem.

(5) Ir arī jānosaka konkrēta obligātā 
juridiskā prasība attiecībā uz to, kāds 
informācijas daudzums Savienības 
uzņēmumiem būtu jāpublisko. Vadības
ziņojumos būtu jānodrošina atklāts un 
vispusīgs priekšstats par uzņēmuma 
politikas virzieniem, rezultātiem un 
riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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 vadības 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. Nefinansiālā 
paziņojumā vajadzības gadījumā būtu 
jāietver arī atsauce uz uzņēmuma 
īstenotiem pienācīgas rūpības procesiem 
nolūkā identificēt, novērst un mazināt 
patreizējo vai iespējamo negatīvo ietekmi,
ņemot vērā to lielumu un darbības 
raksturu un kontekstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Attiecībā uz vides jautājumiem 
paziņojumā nepieciešamības gadījumā 
būtu jāietver izsmeļoša informācija par 
uzņēmuma darbības paredzamo ietekmi 
uz vidi, veselību un drošību, atjaunojamo 
un neatjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu 
emisiju un gaisa piesārņojumu. Attiecība 
uz sociāliem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem paziņojumā sniegtā 
informācija jo īpaši būtu jāsniedz par 
uzņēmuma attiecībām ar tā 
apakšuzņēmējiem, Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvenciju 
īstenošanu, darba apstākļiem, sociālo 
dialogu ar vietējām kopienām, kā arī par 
darbībām, kas veiktas, lai nodrošinātu šo 
kopienu aizsardzību un attīstību. Attiecībā 
uz cilvēktiesībām un korupcijas un 
kukuļošanas apkarošanu nefinansiālā 
paziņojumā būtu jāietver vismaz 
informācija par cilvēktiesību pārkāpumu 
novēršanu un praksē piemērotajiem 
līdzekļiem, ar kuriem apkaro korupciju 
un kukuļošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Uzņēmumiem būtu jāsniedz atbilstīga 
informācija par jautājumiem, attiecībā uz 
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kuriem pastāv vislielākā nopietnas 
ietekmes riska īstenošanās varbūtība, kā 
arī informācija par jau īstenojušos risku. 
Šādas ietekmes nopietnība būtu jāvērtē 
pēc tās apmēra un smaguma. Negatīvas 
ietekmes risku var radīt uzņēmuma paša 
rīcība vai šā riska cēlonis var būt 
uzņēmuma darbība, ražojumi vai 
uzņēmējdarbības attiecības.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6c) Informējot par galvenajiem riska 
veidiem, drīzumā gaidāmiem notikumiem 
vai sarunās apspriežamiem jautājumiem, 
var tikt darīta zināma arī biznesa slepena 
informācija un tāpēc var tikt ietekmēts 
uzņēmējdarbības modelis un beigu beigās 
izkropļota konkurence. Šā iemesla dēļ 
administratīvās, vadības un uzraudzības 
struktūras locekļiem vajadzētu būt 
tiesībām pieņemt lēmumu par šādas 
informācijas neatklāšanu, ja šāds solis 
nopietni kaitētu uzņēmuma interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumi var 
pamatoties uz valsts regulējumiem, ES 
regulējumiem, piemēram, vides vadības 

(7) Sniedzot šo informāciju, uzņēmumiem 
pamatos būtu jāizmanto Uzņēmējdarbības 
un cilvēktiesību pamatprincipi, ar kuriem 
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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.

īsteno ANO programmu „Aizsargāt, 
ievērot un labot”, Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas (turpmāk —
ESAO) pamatnostādnēm 

daudznacionāliem uzņēmumiem un
trīspusējo deklarāciju par principiem 
attiecībā uz daudznacionāliem 
uzņēmumiem un sociālo politiku. 
Uzņēmumi var izmantot arī valstu un 
Savienības regulējumu, piemēram, vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS), un 
starptautisko regulējumu, piemēram, 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(turpmāk — ANO) Globālo līgumu,
Starptautiskās Standartizācijas 
organizācijas (turpmāk — ISO) 
standartu 26000, Globālo ziņošanas 
iniciatīvu, Oglekļa atklāšanas projektu un 
klimata ziņojumu standartu padomi 
(CDSB). 

Or. en

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(8) (Neattiecas uz tektu latviešu valodā.)
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__________________
13 ANO Rio+20 konferences galīgā 
deklarācija „Nākotne, kādu vēlamies”, 
A/CONF.216/L.1.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lielāka pārredzamība attiecībā uz 
lieliem uzņēmumiem un grupām ir 
svarīga, lai aizsargātu ieņēmumus un 
nodrošinātu iedzīvotāju paļāvību uz 
nodokļu sistēmu taisnīgumu un 
efektivitāti un lai Savienības iedzīvotāji 
uzticētos lieliem uzņēmumiem un 
koncerniem. Ņemot to vērā, Eiropadome 
2013. gada 22. maija secinājumos 
aicināja panākt ātru virzību izvairīšanās 
no nodokļu maksāšanas un krāpšanas ar 
nodokļiem jomā un cita starpā aicināja, 
lai direktīvu par lielu uzņēmumu un 
koncernu nefinansiālās un daudzveidības 
informācijas atklāšanu grozījumus 
izskatītu nolūkā jo īpaši nodrošināt lielu 
uzņēmumu un grupu atskaitīšanos par 
katru valsti. Šim nolūkam Komisijai, 
pārskatot atskaitīšanās kārtību par 
Direktīvu 2013/34/EK, būtu jāapsver, vai 
lieliem uzņēmumiem un sabiedriskas 
nozīmes struktūrām nenoteikt pienākumu 
ik gadu publiskot ziņojumu par katru 
dalībvalsti un trešo valsti, kurās tie 
darbojas, iekļaujot informāciju vismaz par 
peļņu un zaudējumiem pirms nodokļiem, 
peļņas vai zaudējumu nodokļiem un 
saņemtajām publiskajām subsīdijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropadome, kas sanāca kopā 
2011. gada 24. un 25. martā, aicināja 
samazināt vispārējo regulējuma slogu, it 
sevišķi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk "MVU"), gan 
Eiropas, gan valstu līmenī un ierosināja 
pasākumus, lai palielinātu produktivitāti, 
savukārt stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei „Eiropa 2020” 
mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi 
MVU un veicināt to internacionalizāciju. 
Tādējādi saskaņā ar principu „vispirms 
domāt par mazajiem uzņēmumiem” 
Direktīvā 78/660/EEK un 
Direktīvā 83/349/EEK noteiktās 
informācijas atklāšanas prasības būtu 
jāpiemēro tikai konkrētiem lieliem 
uzņēmumiem un koncerniem.

(10) Eiropadome, kas sanāca kopā 
2011. gada 24. un 25. martā, aicināja 
samazināt vispārējo regulējuma slogu, it 
sevišķi mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (turpmāk "MVU"), gan 
Eiropas, gan valstu līmenī un ierosināja 
pasākumus, lai palielinātu produktivitāti, 
savukārt stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei „Eiropa 2020” 
mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi 
MVU un veicināt to internacionalizāciju. 
Tādējādi saskaņā ar principu „vispirms 
domāt par mazajiem uzņēmumiem” 
Direktīvā 2013/34/ES noteiktās 
informācijas atklāšanas prasības būtu 
jāpiemēro tikai konkrētiem lieliem 
uzņēmumiem un koncerniem.

Or. en

Grozījums Nr. 15

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 

(11) Šo nefinansiālās informācijas 
atklāšanas prasību darbības joma būtu 
jānosaka, atsaucoties uz darbinieku vidējo 
skaitu, bilances kopējo un neto 
apgrozījumu. MVU būtu jāatbrīvo no 
papildu prasībām, un pienākums vadības
ziņojumā iekļaut nefinansiālo paziņojumu 
būtu jāpiemēro tikai tiem lieliem
uzņēmumiem un koncerniem, kuru 
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un kuru kopējā bilance pārsniedz 
EUR 20 miljonus, vai kuru neto 
apgrozījums pārsniedz EUR 40 miljonus.

darbinieku vidējais skaits pārsniedz 
500 darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Daži uzņēmumi un koncerni, kas 
ietilpst Direktīvas 2013/34/ES darbības 
jomā, ir koncernu sastāvā, pašlaik jau 
brīvprātīgi sagatavo nefinansiālos 
ziņojumus. Šiem uzņēmumiem nevajadzētu 
piemērot pienākumu gada ziņojumā sniegt 
nefinansiālu paziņojumu ar nosacījumu, ka 
ziņojums attiecas uz to pašu finanšu gadu, 
ietver vismaz šajā direktīvā paredzēto 
saturu un ir pievienots gada ziņojuma 
pielikumā.

(12) Daži uzņēmumi un koncerni, uz 
kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES
darbības joma, pašlaik jau brīvprātīgi 
sagatavo nefinansiālos ziņojumus Šiem 
uzņēmumiem nevajadzētu piemērot 
pienākumu vadības ziņojumā sniegt 
nefinansiālu paziņojumu ar nosacījumu, ka 
ziņojums attiecas uz to pašu finanšu gadu, 
ietver vismaz šajā direktīvā paredzēto 
saturu un ir pievienots vadības ziņojuma 
pielikumā.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Daudzi Daudzi uzņēmumi, kas ietilpst
Direktīvas 2013/34/ES darbības jomā, ir 
koncernu sastāvā ir koncernu sastāvā. 
Konsolidētie gada ziņojumi būtu 
jāsagatavo tā, lai informāciju par šādiem 
koncerniem varētu paziņot to locekļiem un 
trešām personām. Tādēļ būtu jākoordinē 
valstu tiesību akti, kas reglamentē 
konsolidētos gada ziņojumus, lai sasniegtu 
uzņēmumiem Savienībā publiskojamās 

(13) Daudzi uzņēmumi, uz kuriem attiecas
Direktīvas 2013/34/ES darbības joma, ir 
koncernu sastāvā. Konsolidētie vadības 
ziņojumi būtu jāsagatavo tā, lai informāciju 
par šādiem koncerniem varētu paziņot to 
locekļiem un trešām personām. Tādēļ būtu 
jākoordinē valstu tiesību akti, kas 
reglamentē konsolidētos vadības
ziņojumus, lai sasniegtu uzņēmumiem 
Savienībā publiskojamās informācijas 
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informācijas salīdzināmības un 
konsekvences mērķus.

salīdzināmības un konsekvences mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Uzņēmumu administratīvo, vadības un 
uzraudzības struktūru locekļu kompetenču 
un viedokļu daudzveidība sekmē labu 
izpratni par uzņēmējdarbības organizēšanu 
un lietām. Tā ļauj šo struktūru locekļiem 
konstruktīvi pārbaudīt vadības lēmumus un 
būt atvērtākiem pret novatoriskām idejām, 
tādējādi risinot locekļu viedokļu līdzību, 
proti, „grupas domāšanas” fenomenu. 
Tādējādi tā veicina vadības efektīvu 
uzraudzību un uzņēmumu sekmīgu 
pārvaldību. Tādēļ būtu svarīgi uzlabot 
pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu 
ieviestajiem daudzveidības politikas 

(15) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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virzieniem. Tas tirgū nodrošinātu 
informāciju par korporatīvās pārvaldības 
praksi, tādējādi piemērojot tiešu spiedienu 
uzņemumiem nodrošināt lielāku valžu 
sastāva daudzveidību.

Or. en

Grozījums Nr. 20

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, personu ar invaliditāti 
integrācija, izglītība un profesionālā 
pieredze, būtu jāpiemēro tikai lieliem, 
biržas sarakstā iekļautiem uzņēmumiem. 
Daudzveidības politikas atklāšanai 
vajadzētu būt daļai no korporatīvās vadības 
paziņojuma, kā noteikts 
Direktīvas 2013/34/ES 20. pantā.
Uzņēmumiem, kam šādas daudzveidības 
politikas nav, nevajadzētu likt to ieviest, 
bet gan saprotami paskaidrot, kādēļ tādas 
politikas nav.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, 
proti, palielināt Savienības uzņēmumu 
atklātās informācijas būtiskumu, 
konsekvenci un salīdzināmību, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka minētās direktīvas 
nozīmīguma dēļ minēto mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa 
sasniegšanai.

(17) (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tādēļ Direktīva 78/660/EEK un 
Direktīva 83/349/EEK būtu attiecīgi 
jāgroza,

(19) Tādēļ Direktīva 2013/34/ES būtu 
attiecīgi jāgroza,

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi Direktīvā 78/660/EEK Grozījumi Direktīvā 2013/34/ES

Or. en
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Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 78/660/EEK groza šādi: Direktīvu 2013/34/ES groza šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 25

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) direktīvas 46. pantu groza šādi: svītrots
(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
'1. (a) Gada ziņojumā iekļauj uzņēmuma 
darbības attīstības un veiktspējas un 
stāvokļa atklātu apskatu kopā ar 
uzņēmumu galveno risku un nenoteiktību 
aprakstu. 
Apskatā sniedz līdzsvarotu un vispusīgu 
uzņēmuma darbības attīstības un 
veiktspējas un stāvokļa analīzi tādā veidā, 
kas atbilst uzņēmējdarbības apjomam un 
sarežģītībai.
(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, 
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tostarp: 
(i) aprakstu par uzņēmuma politiku, ko 
tas īsteno attiecībā uz šiem jautājumiem;
(ii) šo politikas virzienu rezultātus;
(iii) riskus, kas saistīti ar šiem 
jautājumiem, un to, kā uzņēmums 
pārvalda šos riskus.
Ja uzņēmums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, tā sniedz skaidrojumu, 
kādēļ tas to nedara.
Sniedzot šo informāciju, uzņēmums var 
pamatoties uz valsts, ES vai 
starptautiskiem regulējumiem, un, ja tas 
tā ir, tā precizē, kurus regulējumus tas ir 
izmantojis.
(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.
(d) Gada ziņojuma analīzē attiecīgos 
gadījumos arī ietver atsauces uz gada 
pārskatos iegrāmatotām summām un dod 
tām papildu skaidrojumus.";
(b) panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 
'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."; 
(c) pievieno šādu 5. punktu: 
'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 
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ziņojumā un ja šis konsolidētais gada 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
Direktīvas 83/349/EEK 36. panta 
1. punktu."; 

Sk. Direktīvas 2013/34/ES 19. panta grozījumu 

Or. en

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) direktīvas 46.a pantu groza šādi: svītrots
(a) panta 1. punktam pievieno šādu 
g) apakšpunktu:
'(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."; '
(b) pievieno šādu 4. punktu: 
'4. panta 1. punkta g) apakšpunktu 
nepiemēro uzņēmumiem 27. panta 
nozīmē."; '

Sk. Direktīvas 2013/34/ES 20. panta grozījumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3. punkts
Direktīva 78/660/EEK
53.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) direktīvas 53.a pantu aizstāj ar šādu: svītrots
"53.a pants
Dalībvalstis šīs direktīvas 1.a, 11. un 
27. pantā, 43. panta 1. punkta 7.a un 
7.b apakšpunktā, 46. panta 3. punktā, 
47. pantā un 51. pantā paredzētos 
atbrīvojumus nedara pieejamus attiecībā 
uz uzņēmumiem, kuru vērtspapīru 
tirdzniecība ir atļauta regulētā tirgū 
Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 
14. apakšpunkta nozīmē."

Or. en

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns) – ievaddaļa
Direktīva 2013/34/ES
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Direktīvas 19. pantu groza šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
19. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punkta trešo daļu svītro;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
19. pants – 1.a līdz 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pantā tiek iekļauti šādi punkti:
„1a. Attiecībā uz lieliem uzņēmumiem, 
kuru darbinieku vidējais skaits finanšu 
gadā pārsniedz 500, pārskatā iekļauj arī 
nefinansiālu paziņojumu vismaz par vidi, 
sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu un 
korupcijas un kukuļošanas apkarošanu, 
tostarp par:
(a) uzņēmumu īstenoto politiku attiecībā 
uz šiem jautājumiem, tostarp vajadzības 
gadījumā, atsaucoties uz īstenotiem 
pienācīgas rūpības procesiem;
(b) šo politikas virzienu rezultātiem;
(c) galvenajiem riskiem attiecībā uz 
jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma 
rīcību, darbību, ražojumiem vai 
uzņēmējdarbības attiecībām, kas varētu 
radīt nopietnu negatīvu ietekmi šajās 
jomās, un par šo apdraudējumu 
pārvaldību šajos uzņēmumos.
Ja uzņēmuma politika neattiecas uz kādu 
vai vairākiem no šiem jautājumiem, 
pārskatā paskaidro šīs neattiecināšanas 
iemeslus.
Informācija par riskiem, kas minēti 
pirmās daļas c) apakšpunktā, drīzumā 
gaidāmiem notikumiem vai sarunās 
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apspriežamiem jautājumiem nav jādara 
zināma, ja šādas informācijas atklāšana 
administratīvās, vadības un uzraudzības 
struktūru locekļu skatījumā nopietni 
kaitētu uzņēmuma interesēm.
Sniedzot pirmajā daļā minēto obligāto 
informāciju, uzņēmumi var izmantot 
valsts, Savienības vai starptautisku 
regulējumu, un izvēloties kādu no 
regulējumiem, uzņēmumam tas ir 
konkrēti jānosauc.
1.b Tajā mērā, kādā tas ir nepieciešams 
no uzņēmuma attīstības, veiktspējas un 
stāvokļa saprašanas un pārskata 
pārredzamības un salīdzināmības 
viedokļa, 1. punktā minētajā analīzē 
iekļauj gan finansiālos, gan nefinansiālos 
galvenos darbības rādītājus, kas raksturo 
konkrētu uzņēmumu.
1.c Veicot 1. punktā minēto analīzi, 
vadības ziņojumā attiecīgos gadījumos 
iekļauj atsauces uz gada finansiālajos 
paziņojumos deklarētajām summām un 
par tām sniedz papildu paskaidrojumu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns) – c apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Panta 4. punktu aizvieto ar šādu:
„4. Ja uzņēmums sagatavo vispusīgu 
ziņojumu, kas attiecas uz to pašu finanšu 
gadu, pamatojoties uz valsts, Savienības 
vai starptautisku regulējumu, un kas 
ietver 1.a punktā paredzēto informāciju, 
uzņēmumu atbrīvo no pienākuma 
sagatavot 1.a punktā noteikto 
nefinansiālo paziņojumu, ja šis 
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visaptverošais ziņojums ir daļa no vadības 
ziņojuma.”

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns) – d apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
19. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Uzņēmumu, kas ir meitasuzņēmums, 
atbrīvo no 1.a punktā noteiktā 
pienākuma, ja uzņēmums un tā 
meitasuzņēmumi ir iekļauti cita 
uzņēmuma konsolidētajos finanšu 
paziņojumos un konsolidētajā vadības 
ziņojumā un ja šis konsolidētais vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
29. pantu.”.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns) – ievaddaļa
Direktīva 2013/34/ES
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Direktīvas 20. pantu groza šādi:

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
20. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punktā pievieno šādu 
apakšpunktu:
„fa) apraksts par uzņēmuma 
daudzveidības politiku, ko tas piemēro 
savām administratīvajām, vadības un 
uzraudzības struktūrām no tādu aspektu 
viedokļa kā vecums, dzimums, personu ar 
invaliditāti integrācija, izglītība un 
profesionālā pieredze, kā arī šīs 
daudzveidības politikas mērķu, to 
sasniegšanas veida un rezultātu pārskata 
periodā apraksts. Ja uzņēmumam nav 
šādas politikas, paziņojumā sniedz 
paskaidrojumu par šādas politikas 
neesamību.”;

Or. en

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
„3. Obligātais revidents vai revīzijas 
uzņēmums sniedz atzinumu saskaņā ar 
34. panta 1. punkta otro daļu par 
informāciju, kas sagatavota saskaņā ar 
šā panta 1. punkta c) un 
d) apakšpunktu, un pārbauda, vai ir 
sniegta informācija, kas minēta šā panta 
1. punkta a), b), e) f) un 
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fa) apakšpunktā.”;

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.b punkts (jauns) – c apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pievieno šādu 4.a punktu:
„4.a Neskatoties uz 40. pantu, 1. punkta 
fa) apakšpunktu nepiemēro maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.”;

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.c punkts (jauns) – ievaddaļa
Direktīva 2013/34/ES
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3c) direktīvas 29. pantu groza šādi:

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.c punkts (jauns) – a apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
29. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iekļauj šādu punktu:
„1.a Šā panta 1. punkta piemērošanas 
nolūkā tādu lielo koncernu mātes 
uzņēmumu pārskatā, kuru vidējais 
darbinieku skaits finanšu gadā pārsniedz 
500, tajā mērā, kādā tas ir nepieciešams 
no uzņēmuma attīstības, veiktspējas un 
stāvokļa saprašanas viedokļa, iekļauj arī 
nefinansiālu paziņojumu, sniedzot 
informāciju vismaz par vides, sociālajiem 
un ar darbiniekiem saistītiem 
jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu, 
korupcijas un ar kukuļošanu saistītu 
parādību apkarošanu, tostarp par:
(a) koncerna īstenoto politiku attiecībā uz 
šiem jautājumiem, tostarp attiecīgos 
gadījumos, atsaucoties uz veiktajiem 
pienācīgas rūpības procesiem;

(b) šo politikas virzienu rezultātiem;
(c) riskiem, kas saistīti ar šiem 
jautājumiem un kurus izraisa attiecīgā 
uzņēmuma rīcība, darbība, ražojumi vai 
uzņēmējdarbības attiecības, kas var ļoti 
negatīvi ietekmēt šīs jomas, un par to, kā 
koncerns pārvalda šos riskus.
Ja koncerna politika neattiecas uz kādu 
vai vairākiem no šiem jautājumiem, 
pārskatā paskaidro šīs neattiecināšanas 
iemeslus.
Informācija par riskiem, kas minēti 
pirmās daļas c) apakšpunktā, drīzumā 
gaidāmiem notikumiem vai sarunās 
apspriežamiem jautājumiem nav jādara 
zināma, ja šādas informācijas atklāšana 
administratīvās, vadības un uzraudzības 
struktūru locekļu skatījumā nopietni 
kaitētu uzņēmuma interesēm.”;

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.c punkts (jauns) – b apakšpunkts
Direktīva 2013/34/ES
29. pants – 3.a un 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pievieno šādus punktus:
„3.a Šā panta 1. punkta piemērošanas 
nolūkā, ja mātesuzņēmums sagatavo 
vispusīgu ziņojumu, kas attiecas uz to 
pašu finanšu gadu un visu koncernu, 
izmantojot valsts, Savienības vai 
starptautisku regulējumu un ietverot 
1.a punktā paredzēto informāciju, 
mātesuzņēmumu atbrīvo no 1.a punktā 
noteiktā pienākuma sagatavot 
nefinansiālo paziņojumu, ja šis 
vispusīgais ziņojums ir daļa no 
konsolidētā vadības ziņojuma.”
3.b Šā panta 1. punkta piemērošanas 
nolūkā mātesuzņēmumu, kas ir arī 
meitasuzņēmums, atbrīvo no šā panta 
1.a punktā noteiktajiem pienākumiem, ja 
atbrīvotais uzņēmums un tā 
meitasuzņēmumi ir iekļauti cita 
uzņēmuma konsolidētajos finansiālajos 
paziņojumos un konsolidētajā vadības 
ziņojumā un ja šis konsolidētais vadības 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar šo 
pantu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.d punkts (jauns)
Direktīva 2013/34/ES
48. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) direktīvas 48. pantā iekļauj šādu 
punktu:
„Ziņojumā apsver iespēju lieliem 
uzņēmumiem un visām sabiedriskas 
nozīmes struktūrām noteikt pienākumu ik
gadu publiskot ziņojumu par katru 
dalībvalsti un trešo valsti, kurās tie 
darbojas, iekļaujot informāciju vismaz par 
peļņu, samaksātajiem peļņas nodokļiem 
un saņemtajām publiskajām subsīdijām.”.

Or. en

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
2. pants
Direktīva 83/349/EEK
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Grozījumi Direktīvā 83/349/EEK
Direktīvu 83/349/EEK groza šādi: 
(1) direktīvas 36. pantu groza šādi:
(a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 
'1. Konsolidētajā gada ziņojumā iekļauj 
atklātu apskatu par konsolidēšanā 
iesaistīto uzņēmumu kā kopuma 
uzņēmējdarbības attīstību, veiktspēju un 
to stāvokli kopā ar uzņēmumu galveno 
risku un nenoteiktību aprakstu.
Apskatā līdzsvarotā veidā analizē 
konsolidācijā ietverto uzņēmumu kā 
kopuma uzņēmējdarbības attīstību, 
veiktspēju un stāvokli atbilstīgi 
uzņēmējdarbības apjomam un 
sarežģītībai.
Konsolidējamo uzņēmumu 
mātesuzņēmumiem, kuru darbinieku 
vidējais skaits finanšu gada laikā 
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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: 
– (i) aprakstu par uzņēmuma politiku, ko 
tas īsteno attiecībā uz šiem jautājumiem;
– (ii) šo politikas virzienu rezultātus;
– (iii) riskus, kas saistīti ar šiem 
jautājumiem, un to, kā uzņēmums 
pārvalda šos riskus.
Ja konsolidācijā ietvertie uzņēmumi kā 
kopums neīsteno politikas virzienus 
attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem 
jautājumiem, uzņēmums sniedz 
skaidrojumu, kādēļ tā to nedara.
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.
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.
Konsolidētajā gada ziņojumā, sniedzot 
šādu analīzi, attiecīgā gadījumā paredz 
atsauces uz konsolidētajā pārskatā 
iegrāmatotām summām un dod tām 
papildu skaidrojumus. '
(b) pievieno šādu 4. un 5. punktu:
'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 
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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. 
5. Mātesuzņēmumu, kas ir arī 
meitasuzņēmums, atbrīvo no šā panta 
1. punkta trešajā daļā noteiktajiem 
pienākumiem, ja atbrīvotais uzņēmums 
un tā meitasuzņēmumi ir konsolidēti cita 
uzņēmuma finanšu pārskatos un gada 
ziņojumā un ja šis konsolidētais gada 
ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 
1. punkta trešo daļu. '

Sk. Direktīvas 2013/34/ES 29. panta grozījumus.

Or. en

PASKAIDROJUMS

1. Ievads
1.1 Kādu pievienoto vērtību rada nefinansiāla rakstura informācijas un informācijas par 
daudzveidību atklāšana?

Pieaugošo „sociāli atbildīgās” lomas atzīšanu no uzņēmumu puses var interpretēt un skatīt no 
vairākiem viedokļiem. No vienas puses, globālo” tirgu izveidošanās veicina sociālo un vides 
standartu pieņemšanu šādos uzņēmumos, no otras puses, aizvien uzmanīgāka un labāk 
informēta pilsoniskās sabiedrība no uzņēmumiem pieprasa atbildīgāku rīcību. Šis divējādais
stimuls ir korporatīvās sociālās atbildības (KSA) izplatības pamatā un atspoguļo uzņēmumu 
un sabiedrības kopumā interešu savstarpējo papildinātību. 
KSA galvenokārt nozīmē konkurētspēju. Tas nenozīmē, ka jebkurš KSA pasākums 
automātiski stiprina uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības, bet gan to, ka konkrētas 
darbības var stiprināt uzņēmumu, ja tās ļauj izveidot vērtību, no kuras iegūst uzņēmums, tā 
ieinteresētās puses un sabiedrība kopumā. 
Šādā sakarībā lielāka nefinansiālo aspektu pārredzamība var palīdzēt uzņēmumiem labāk 
pārvaldīt riskus un uzlabot šo uzņēmumu konkurētspēju. Vienlaikus zinošāka pilsoniskā 
sabiedrība var labāk izvērtēt un tāpēc atbalstīt uzņēmējdarbību un attiecīgā uzņēmuma 
piedāvātos ražojumus un pakalpojumus. Tādā pat veidā potenciālie ieguldītāji var labāk 
noteikt savu ieguldījumu ilgtspēju un attiecīgi arī ienesīgumu ilgtermiņā. 
Lielāka pārredzamība un informācijas sniegšana par daudzveidību arī var atvieglot risku 
paredzēšanu un vairot uzņēmumu konkurētspēju. Kā tas izriet no nopietna pētījuma, dažādāka 
sastāva valdes labvēlīgi ietekmē uzņēmuma komercdarbību un īstenoto politikas virzienu 
tālredzību. 

1.2 Pašreizējā situācija un precīzāks regulējums.
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Līdz šim nefinansiālu informāciju uzņēmumi darīja zināmu saskaņā ar tā saucamajām 
grāmatvedības direktīvām, kas nesen tika apvienotas vienā direktīvā. Iekšējā līmenī dažas 
dalībvalstis ir pieņēmušas stingrākus tiesību aktus, savukārt virkne trešo valstu ir pieņēmušas 
normatīvu regulējumu, kurš, kaut arī dažādās pakāpes, tomēr nosaka nefinansiālo atskaišu 
sniegšanas pienākumu.
Izskatāmais priekšlikums līdz ar to atbilst starptautiskā regulējuma attīstībai un apmierina 
pieaugošu nepieciešamību pēc lielākas nefinansiālas informācijas pārredzamības. Saskaņā ar 
Komisijas aplēsēm tikai aptuveni 2 500 no aptuveni 42 000 ES lielajiem uzņēmumiem reizi 
gadā oficiāli atklāj nefinansiālu informāciju. 
Protams, šā brīža situācija neapmierina uzņēmumu iekšējo un ārējo ieinteresēto personu 
vajadzības. Ņemot vērā šo situāciju, Savienības līmenī rodas nepieciešamība pēc precīzāka un 
vienādāka regulējuma, ar kuru attiecībā uz dažām galvenajām jomām tiktu noteikti pienākumi 
nolūkā palielināt informācijas apjomu, kvalitāti un salīdzināmības līmeni. 

1.3 Komisijas priekšlikums.

Priekšlikums satur dažus „grāmatvedības” direktīvas grozījumus, ar kuriem lieliem 
uzņēmumiem un koncerniem tiek noteikts pienākums sniegt analīzi par nefinansiāliem 
jautājumiem. Šādai deklarācijai, kas ir pievienota vadības ziņojumam, būs jāsatur vismaz 
vides un sociālajā jomā būtiska informācija par darbiniekiem, par cilvēktiesībām un 
korupcijas apkarošanu. Papildus tam biržā kotētiem uzņēmumiem būs jāsniedz informācija 
par daudzveidību arī attiecībā uz uzņēmumu darbinieku vecumu, dzimumu, ģeogrāfisko 
pārstāvību, apmācības līmeni un profesionālo kvalifikāciju. 
Izvēlētais normatīvais princips ir „comply or explain” (ievēro vai paskaidro). Līdz ar to, ja 
uzņēmums neīsteno politikas virzienus attiecībā uz vienu vai vairākiem no šiem minētajiem 
jautājumiem, tiem būs jāsniedz šīs savas izvēles skaidrojums.

2. Referenta nostāja.
2.1 Iepriekšējas piezīmes

Kopumā referents piekrīt Komisijas regulējuma vispārējai ievirzei. Izvēlētā pieeja atbilst 
Parlamenta prasībai pieņemt likumdošanas priekšlikumu par nefinansiālu atskaitīšanos, 
pateicoties kurai būtu noteikta “plaša rīcības brīvība nolūkā ņemt vērā korporatīvās sociālās 
atbildības (KSA) daudznacionālo dimensiju un uzņēmumu īstenoto KSA politikas virzienu 
dažādību” un vienlaikus ar ko varētu „nodrošināt to pietiekamu salīdzināmību, lai apmierinātu 
ieguldītāju un citu ieinteresēto personu vajadzības un arī vajadzību patērētājiem nodrošināt 
vieglu pieeju informācijai par uzņēmējdarbības ietekmi uz sabiedrību”.  
Pamatojoties uz šiem diviem apsvērumiem, ar kuriem tiek izkristalizēti divi galvenie referenta 
veikto grozījumu principi, proti, elastība un salīdzināmība, referents uzskata, ka ir jāprecizē 
regulatīvā principa, tā sauktā “ievēro vai paskaidro” principa, nozīme, lai novērstu jebkādas 
neskaidrības par šo normu saistošo raksturu. Saskaņā ar minēto principu uzņēmumiem nav 
izvēles sniegt vai nesniegt tiesību aktā prasīto informāciju. Gluži otrādi — priekšlikums 
uzņēmumiem nosaka divējādu pienākumu: no vienas puses, tiem ir jāatskaitās par noteiktiem 
aspektiem (“ievēro”), no otras puses, ir jāsniedz paskaidrojumi gadījumos, kuros uzņēmumi 
nepiemēro minētos politikas virzienus vienam vai vairākiem aspektiem („paskaidro”).

2.2 Galvenie izdarītie grozījumi
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Pamatojoties uz virkni tehnisko grozījumu, kas izdarīti, lai priekšlikuma tekstu saskaņotu ar 
jaunās grāmatvedības direktīvas saturu, referents uzskata par lietderīgu precizēt dažus 
regulējuma aspektus nolūkā novērst juridiska rakstura neskaidrības un nodrošināt minēto 
normu interpretācijas maksimālu vienādību. 
Attiecībā uz aspektiem, par kuriem ir jāatskaitās, jaunais apsvērums satur galvenos tematus, 
kuri ir jāaplūko ziņojumā. Šajā sakarībā videi veltītā informācijā būs, piemēram, jāiekļauj dati 
par siltumnīcefekta gāzu emisiju, atmosfēras piesārņojumu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu. Aplūkojot sociāla rakstura jautājumus vai ar darbiniekiem saistītus aspektus, 
informācijā cita starpā būs jāatspoguļo Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvenciju īstenošana, darba apstākļi un sociālais dialogs. Informācijā par 
cilvēktiesībām un cīņu pret korupciju savukārt būs jāiekļauj vismaz dati par cilvēktiesību 
pārkāpumu novēršanu un to instrumentu skaidrojums, kurus attiecīgais uzņēmums izmanto, 
lai apkarotu aktīvo un pasīvo korupciju.
Saskaņā ar mērķi precizēt minētā regulējuma saturu, dažos grozījumu priekšlikumos ar lielāku 
precizitāti ir reglamentēts riska jēdziens. Šajā sakarībā referents ierosina šo jēdzienu saistīt ar 
uzņēmumu rīcību, darbību, ražojumiem vai uzņēmējdarbības attiecībām, kas lielākā mērā var 
negatīvi ietekmēt atskaitēs aplūkotos aspektus. 
Referents ir nobažījies par negatīvajām sekām, kādas uz uzņēmuma darbību un turpmāko 
attīstību varētu radīt atskaites par riska faktoriem. Tā kā runa ir par īpaši sensitīviem datiem, 
to izpaušana varētu kaitēt uzņēmuma komerciālās stratēģijas īstenošanai, negatīvi ietekmējot 
konkurences dinamiku. Ņemot to vērā, referents iesaka aprobežot informācijas izpaušanu tikai 
ar riskiem, kas tiek uzskatīti par galvenajiem, vienlaikus uzņēmuma lēmumu pieņemšanas un 
uzraudzības orgāniem dodot iespēju nesniegt informāciju par riska faktoriem, piemēram, 
attiecībā uz nepabeigtām sarunām, gadījumā, kad šāda informēšana nopietni kaitētu 
uzņēmuma interesēm. 
Referentam ir iebildumi pret iespējamo atskaitīšanās pienākuma attiecināšanu arī uz piegādes 
ķēdi un apakšuzņēmējiem vai visu vērtības ķēdi.  Aplūkojamais priekšlikums faktiski ii 
uzskatāms par pirmo soli, lai uzņēmumiem KSA jomā noteiktu lielākas saistības, un līdz ar to 
tajā būtu jānosaka tikai sākotnējie pienākumi nolūkā vajadzības gadījumā tos attīstīt 
turpmākajā posmā pēc tam, kad būs veikts noteikto normu ietekmes novērtējums. 
Referents tomēr uzskata par iespējamu un lietderīgu šā regulējuma piemērošanu arī uz tā 
saucamajiem „pienācīgas rūpības” procesiem, ja uzņēmums tos īsteno attiecībā uz izpaušanas 
aspektiem. Šim nolūkam ziņojuma projektā ir paredzēts grozījums, pamatojoties uz kuru 
uzņēmumi tās politikas apraksta jomā, kuru piemēro atskaitēs iekļaujamajiem tematiem, varēs 
vajadzības gadījumā atsaukties uz īstenotajiem „pienācīgas rūpības” procesiem.
Visbeidzot, referents piekrīt Komisijas lēmumam uzņēmumiem pieprasītās informācijas 
sniegšanā ļaut elastīgāk izmantot valstu, ES un starptautiskos standartus. Ņemot to vērā, 
referents uzskata, ka nolūkā nodrošināt labāku informācijas salīdzināmību, pamatos ir 
jāsekmē dažu institucionāli atzītu standartu izmantošana. 

3. Secinājumi

Eiropadome 2013. gada 22. maijā saistībā ar cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
krāpšanas ar nodokļiem jomā savos secinājumos iekļāva uzaicinājumu pēc iespējas ātrāk ņemt 
vērā “ierosināto direktīvas grozījumu attiecībā uz nefinansiālas informācijas un informācijas 
par daudzveidību paziņošanu no dažu uzņēmējsabiedrību un lielu koncernu puses, lai panāktu 
minēto uzņēmumu un grupu atskaitīšanos par katru valsti”.
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Referents piekrīt valstu un valdību paustajai nepieciešamībai īstenot stingrāku politiku, lai 
novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kas jo īpaši izpaužas, izvedot naudas līdzekļus 
uz trešām valstīm vai tā saucamajām „nodokļu paradīzēm”. Lielāka pārredzamība šajā jomā 
turklāt var palielināt patērētāju uzticību lielajiem uzņēmumiem un daudznacionālām 
sabiedrībām. Tādā pat veidā ieguldītājiem būtu iespēja iepazīties ar lielāku informācijas 
apjomu, lai analizētu uzņēmumu ekonomikas , politikas un reputācijas riska faktorus vai 
saprastu, cik lielā mērā kāda uzņēmējdarbība ir stabila un cik daudzveidīga ir vadības 
pārstāvība no ģeogrāfiskā viedokļa, tādējādi labāk reaģējot uz iespējamo ekonomisko šoku.
Ņemot to vērā, referents uzskata, ka likumdošanas ceļā noteiktie pasākumi ir jāpieņem tā, lai 
ņemtu vērā to sektoru un tiesību sistēmu daudzveidību, kuros uzņēmumi darbojas. Dažās 
tiesību sistēmās, piemēram, atsevišķi informācijas veidi varētu tikt klasificēti kā „valsts 
noslēpums” vai „komercnoslēpums”, Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas šajās valstīs, radot 
neskaidrības. Vienlaikus zināmas komerciāli un ekonomiski sensitīvas informācijas 
izplatīšana (par līgumu stratēģiju, ienesīguma līmeni, rezultātiem, vadību) varētu izraisīt 
konkurētspējas pasliktināšanos vai tādu vienošanos vai līgumu apšaubīšanu, kas ir noslēgti ar 
trešo valstu nodokļu iestādēm.
Ievērojot minētos apsvērumus, referents cenšas atskaitīšanās par katru valsti jautājumu 
aplūkot, izstrādājot šo likumdošanas priekšlikumu, un šajā jautājumā viņš izvēlas piesardzīgu 
un rūpīgu pieeju, pateicoties kurai var vairot priekšrocības un mazināt riskus. Šajā nolūkā 
referents iesaka veikt Grāmatvedības direktīvas 2013/34 48. panta grozījumu, prasot 
Komisijai, pārskatot valsts iestādēm domātu maksājumu regulējumu, pārbaudīt iespēju lieliem 
uzņēmumiem un sabiedriskas nozīmes struktūrām noteikt pienākumu katru gadu publiskot 
ziņojumu par katru dalībvalsti vai trešo valsti, kurā tie darbojas, tajos iekļaujot informāciju 
par peļņu un zaudējumiem pirms nodokļiem, peļņas un zaudējumu nodokļiem un saņemtajām 
subsīdijām.


