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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Parīzes nolīguma mērķis ir noturēt planētas vidējās temperatūras pieaugumu 
krietni zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties 
iegrožot temperatūras kāpumu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta 
līmeni;

B. tā kā Covid-19 uzskatāmi ir parādījusi dziļo saikni starp cilvēka veselību, dzīvnieku 
veselību un vides veselību; tā kā ilgtspējīgai attīstībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar 
vides un klimata aizsardzību, bet būtu jācenšas nodrošināt arī cilvēku, dzīvu būtņu un 
ekosistēmu visaugstākā līmeņa aizsardzību un attīstību; tā kā ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķi skar daudzus transversālus jautājumus, tostarp pilnīgu un produktīvu 
nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes darbu visiem; tā kā ilgtspējīgai korporatīvajai 
pārvaldībai piemīt liels potenciāls nodrošināt, ka uzņēmumi palīdz sasniegt visus 
minētos mērķus;

C. tā kā Eiropas Savienība ir dibināta uz vērtībām, kuras noteiktas Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantā, un tā kā tās vides politika ir balstīta uz piesardzības principu, kas 
noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. panta 2. punktā;

D. tā kā strauji mainīgā globālā ekonomika liek pieņemt korporatīvās pārvaldības modeli, 
kas risinātu visneatliekamākās problēmas, tādas kā klimata pārmaiņas, vides degradācija 
un dabas katastrofas, kā arī augošā globālā nevienlīdzība; tā kā ES un cilvēce kopumā 
pašlaik pārsniedz četras no deviņām planētas iespēju robežām;

E. tā kā augošā globālā konkurence par piekļuvi dabas resursiem bieži izraisa neilgtspējīgu 
dabiskās un cilvēka radītās vides korporatīvo ekspluatāciju;

F. tā kā korporatīvajai pārvaldībai ir jāuzņemas būtiska loma, lai izpildītu ES apņemšanos 
īstenot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes nolīgumu;

G. tā kā klimata pārmaiņas nopietni apdraud nodrošinātību ar pārtiku, proti, pārtikas 
pieejamību, piekļūstamību un izmantošanu, kā arī pārtikas sistēmu stabilitāti; tā kā 
lauksaimniecībā strādājošās sievietes, kas pašlaik nodrošina 45–80 % no visas pārtikas 
produkcijas jaunattīstības valstīs, tiek nesamērīgi pakļautas klimata pārmaiņu un vides 
degradācijas ietekmei;

H. tā kā atmežošana vidēji rada 20 % no oglekļa dioksīda emisijām, kuru izcelsme ir 
cilvēka darbība; tā kā atmežošana Brazīlijā un tāljūras pārmērīga ekspluatācija ir divi 
kliedzoši atgādinājumi, ka mums globālā mērogā steidzami ir jāuzlabo ilgtspējīga vides 
pārvaldība;

I. tā kā arvien vairāk un vairāk valstu un publisko iestāžu piešķir juridisko statusu 
ekosistēmām; tā kā Ekvadora dabas tiesības ir ierakstījusi savā konstitūcijā, atzīstot 
ekosistēmu neatņemamās tiesības pastāvēt un attīstīties, un personām, tautām, kopienām 
un pat citām nācijām nodrošinājusi tiesības īstenot dabas tiesības un piemērot 
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profilaktiskus un ierobežojošus pasākumus darbībām, kas varētu izraisīt sugu izzušanu, 
ekosistēmu iznīcināšanu vai neatgriezeniskas dabas ciklu izmaiņas;

J. tā kā Orhūsas konvencijā sabiedrībai un apvienībām ir noteiktas vairākas vides jomas 
tiesības, tostarp tiesības piekļūt ar vidi saistītai informācijai, tiesības piedalīties vides 
lēmumu pieņemšanā un iespēja vērsties tiesā;

K. tā kā ANO Orhūsas konvencijas Atbilstības komiteja 2017. gadā atzina, ka ES pārkāpj 
Orhūsas konvenciju, liedzot sabiedrības locekļiem apstrīdēt ES iestāžu lēmumus ES 
tiesās;

L. tā kā Komisija 2019.–2024. gadam ir paaugstinājusi ambīcijas, izklāstot programmu 
Eiropas zaļais kurss, kurā noteikts, ka Eiropai ir jāvada pārkārtošanās uz veselīgu 
planētu,

1. uzskata, ka ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība ir būtiska uzņēmumu ilgtermiņa virzībai 
nolūkā savas darbības pielāgot ES vispārējo vides mērķu sasniegšanai, kā noteikts 
Eiropas zaļajā kursā, kā arī ES saistībām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
virzoties uz 2050. gada klimatneitralitātes mērķi; uzsver, ka šā mērķa sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visām nozarēm;

2. pauž bažas, ka atsevišķi starptautiski ieguldījumu nolīgumi, piemēram, Enerģētikas 
hartas nolīgums, multinacionālo korporāciju finanšu intereses stāda augstāk par vides un 
klimata prioritātēm; mudina Komisiju strauji rīkoties, lai visi esošie un turpmākie 
tirdzniecības nolīgumi pilnībā atbilstu ES vides un klimata mērķiem, un nākt klajā ar 
priekšlikumiem, ar ko gaidāmajā Nefinanšu ziņošanas direktīvas (NFRD) pārskatīšanā 
stātos pretim korporatīvajai zemes sagrābšanai un atmežošanai;

3. uzsver, ka ekoloģiskā pārkārtošanās un arvien augošā digitalizācija atstās dziļu ietekmi 
uz darbaspēku; tāpēc uzskata, ka jebkādā ilgtspējīgā korporatīvajā pārvaldībā būtu 
jāatzīst un efektīvi jāgarantē darba ņēmēju tiesības uz profesionālo tālākizglītību un 
mūžizglītību darba laikā;

4. uzskata, ka pašreizējā pieeja, proti, Komisijas pamatnostādnes par uzņēmumu nefinanšu 
ziņošanu, pati par sevi nav pietiekama, lai panāktu vēlamo rezultātu un nodrošinātu, ka 
uzņēmumu ziņošana ir salīdzināma, uzticama un konsekventa;

5. šajā sakarībā aicina pieņemt ES standartus ar skaidri definētām prasībām attiecībā uz 
nefinanšu informācijas saturu un pieejamību, kas būtu jāpiemēro vismaz visiem biržas 
sarakstā iekļautiem un neiekļautiem lieliem uzņēmumiem, kuri darbojas ES; norāda, ka 
jaunu Eiropas standartu pamatā ir jābūt ietekmes novērtējumam un tiem jābūt 
pielāgotiem mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iespējām; prasa ieviest īpašus MVU 
paredzētus mehānismus, lai atvieglinātu un nodrošinātu minēto standartu īstenošanu, 
ietverot valodas atbalsta rīkus, kas tiem palīdzētu piekļūt tiešsaistes platformām;

6. aicina Komisiju apņemties izstrādāt šādus standartus gaidāmās NFRD pārskatīšanas 
laikā; uzskata, ka ar šiem standartiem nebūtu jāuzliek nevajadzīgs slogs MVU;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis ievērot un popularizēt ANO Vadošos principus 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un ESAO pienācīgas pārbaudes vadlīnijas attiecībā 
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uz atbildīgu uzņēmējdarbību, lai novērstu, samazinātu un kompensētu kaitējumu videi 
un bioloģiskajai daudzveidībai, vienlaikus ņemot vērā pienākumus un saistības 
nodrošināt drošu, tīru, veselīgu un ilgtspējīgu vidi;

8. uzskata, ka ES regulējumam būtu jāpalīdz uzņēmumiem un jo īpaši MVU, nodrošinot, 
ka informācijas atklāšana ir skaidra, līdzsvarota, saprotama un salīdzināma starp vienas 
nozares uzņēmumiem;

9. turklāt uzskata, ka ES tiesību aktu par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību konsekvence 
būtu jāpanāk ne tikai ar pienākumu sniegt informāciju, bet arī ieviešot konkrētus, 
samērīgus un izpildāmus pienākumus un kvantitatīvus mērķus, pamatojoties uz 
ietekmes novērtējumu; aicina Komisiju nodrošināt, ka NFRD pārskatīšana pilnībā 
atbilst ES Taksonomijas regulai par ilgtspējīgām darbībām, un noteikt minimālos 
standartus, kas būtu obligāti un saistoši piemērojami uzņēmumiem; turklāt uzskata, ka 
būtu jāievieš arī stimuli šo pasākumu īstenošanai, jo īpaši attiecībā uz mazākiem 
uzņēmumiem;

10. uzskata, ka korporatīvās ilgtspējas stratēģijās prioritāte būtu jānosaka ilgtermiņa 
interesēm, lai atvieglinātu obligāto atteikšanos no neilgtspējīgiem ieguldījumiem un 
korporatīvajām praksēm un virzītos uz ilgtspējīgākām darbībām, kas popularizē vides 
un klimata mērķus, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražošanu, atkritumu 
samazināšanu un īstenas aprites ekonomikas veicināšanu;

11. atgādina, ka uzņēmumu ilgtspēja ir atkarīga no tā, vai to vadība pilnībā ievēro savus 
pienākumus vides un sociālajā jomā; uzsver, ka ir vajadzīgi spēcīgi un neatkarīgi 
inspekciju dienesti, lai nodrošinātu minēto pienākumu pilnīgu ievērošanu;

12. šajā sakarībā aicina pieņemt ES tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru uzņēmumiem būtu 
jāizstrādā, jāīsteno, regulāri jānovērtē un jāatjaunina korporatīvās ilgtspējas stratēģija, 
apspriežoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām; uzskata, ka šajā stratēģijā 
jo īpaši būtu jāpievēršas uzņēmumu ietekmei uz vidi, piemēram, bioloģiskās 
daudzveidības zudumam un atmežošanai, kā arī vidēja termiņa un ilgtermiņa 
plānošanai, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti.

13. atzīst – lai gan sievietes ir neaizsargātas no klimata pārmaiņu ietekmes, viņas arī 
efektīvi veicina pārmaiņas saistībā ar ietekmes mazināšanu un pielāgošanos tām; aicina 
Komisiju un dalībvalstis savā vides analīzē, politikas veidošanā, rīcības plānos un 
jebkādos citos pasākumos, kas piemērojami ilgtspējīgai attīstībai un klimata pārmaiņām, 
iekļaut integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, lai lielāku uzmanības pievērstu 
dzimumperspektīvām.



PE658.727v02-00 6/7 AD\1216734LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Date adopted 29.10.2020

Result of final vote +:      66
–:      11
0:       3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther 
de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Eleonora Evi, Agnès 
Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte 
Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, 
Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios 
Konstantinou, Joanna Kopcińska, Sylvia Limmer, Javi López, Fulvio 
Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Dolors 
Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, 
Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa 
Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, 
Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, 
Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille 
Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de 
la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, 
Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róża Thun und 
Hohenstein



AD\1216734LV.docx 7/7 PE658.727v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

66 +
EPP Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, 

Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, 
Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Christine Schneider, Róża Thun 
und Hohenstein, Edina Tóth, Michal Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara 
Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, 
Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

RENEW Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

GREENS/EFA Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, 
Jutta Paulus

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

11 -
EPP Jessica Polfjärd

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, 
Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR Rob Rooken

3 0
EPP Pernille Weiss

RENEW Linea Søgaard-Lidell

ECR Margarita de la Pisa Carrión

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 :


