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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver – lai gan tikai valstis un valdības ir atbildīgas par cilvēktiesību aizsardzību savās 
valstīs, ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība ietver “korporatīvo atbildību ievērot 
cilvēktiesības”, kā noteikts ANO Vadošajos principos uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām; atgādina, ka ES ekonomika saskaras ar lielāko pasaules ekonomikas 
krīzi kopš Lielās depresijas, no kuras īpaši cieta visi Eiropas uzņēmumi; uzsver, ka šajā 
laikā, iesniedzot jebkādu jaunu likumdošanas iniciatīvu, būtu jāpatur prātā tās ietekme 
uz administratīvo slogu, jo īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), un uz nodarbinātību ES uzņēmumos un to iesaistīšanos 
starptautiskajos tirgos; atgādina, cik svarīgi ir pārejas periodi, lai panāktu juridisko 
noteiktību un labus tiesību aktus;

2. prasa iesniegt trīs atsevišķus un tomēr savstarpēji pastiprinošus tiesību aktu 
priekšlikumus par direktoru pienākumiem un ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, par 
korporatīvām cilvēktiesībām un pienācīgu rūpību vides jomā, kā arī par Nefinanšu 
informācijas atklāšanas direktīvas pārstrādi1;

3. atgādina, ka globālas piegādes ķēdes ir pasaules ekonomikas galvenā iezīme, bet ka to 
sarežģītība un korporatīvās pārskatatbildības trūkums var radīt lielāku cilvēktiesību un 
darba tiesību pārkāpumu risku un nesodāmību par nodaríjumiem pret vidi un ka 
tirdzniecības politikai ir jāveicina pārredzama korporatīvā pārvaldība saskaņā ar 
Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvu, jo minētā pārvaldība ietekmē piegādes ķēdes, 
tostarp apakšuzņēmumu ķēdes, un tai jāapliecina atbilstība vides, cilvēktiesību, 
sociālajiem un drošības standartiem saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un šī politika veicina 
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu;

4. uzsver, ka ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība ir svarīgs pīlārs, kas ļauj ES izveidot gan 
noturīgu, gan ilgtspējīgu ekonomiku, nostiprināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai 
saglabātu un veicinātu ES uzņēmumu starptautisko konkurētspēju un aizsargātu ES 
darba ņēmējus un uzņēmumus pret negodīgu konkurenci ar trešām valstīm, un tāpēc tā 
var labvēlīgi ietekmēt ES tirdzniecības un ieguldījumu politiku, ja tā ir pienācīgi 
izstrādāta un ir samērīga;

5. norāda, ka Covid–19 pandēmija ir atklājusi globālo piegādes ķēžu neaizsargātību un ir 
parādījusi, ka ar brīvprātīgiem noteikumiem vien nepietiek, kā tas bija vērojams, 
piemēram, gatavo apģērbu ražošanas nozarē, kur krīzes laikā ražošana tika pārtraukta, 
radot negatīvas sekas visā piegādes ķēdē; konstatē, ka uzņēmumi, kuriem ir labāk 
noteikti vides, sociālā un pārvaldības prakse un riska mazināšanas procesi, krīzi pārvar 
labāk; atzīst, ka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir 
paziņojusi2, ka uzņēmumi, kas savlaicīgi veic piesardzības pasākumus, ar kuriem novērš 

1 OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.
2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
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ar Covid-19 saistīto krīzi tā, lai mazinātu tās nelabvēlīgo ietekmi uz darba ņēmējiem un 
piegādes ķēdēm, visticamāk, attīstīs ilgtermiņa vērtību un gūs rūdījumu, uzlabojot savu 
īstermiņa izdzīvotspēju un savas atlabšanas izredzes vidējā termiņā un ilgtermiņā;

6. ar bažām konstatē, ka jaunākie pētījumi3 par ES Nefinanšu pārskatu sniegšanas 
direktīvas īstenošanu ir atklājuši, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas uzņēmumu nesniedz 
informāciju par savām piegādes ķēdēm pat augsta riska nozarēs, izņemot apģērbu 
ražošanas nozari, kurā ievērojams skaits uzņēmumu sniedz vispārēju vai detalizētu savu 
piegādātāju sarakstu; konstatē, ka biržā kotētiem uzņēmumiem un biržas sarakstā 
neiekļautiem publiskiem uzņēmumiem un privātiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti 
Eiropas Savienībā, saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz ilgtspējīgu korporatīvo 
pārvaldību var būt noteikti atšķirīgi pienākumi; atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem, 
kuri ne vienmēr ievēro ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības principus, kas negatīvi 
ietekmē ES uzņēmumus un to darbiniekus; uzsver, ka ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība 
būtu jāpiemēro visiem ES un trešo valstu uzņēmumiem, kas darbojas vienotajā tirgū; 
aicina Komisiju izmantot Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvas pārskatīšanu kā 
iespēju uzlabot ziņošanas prasības un ziņošanas izpildāmību, kā arī nodrošināt atbilstību 
vides, sociālajiem un cilvēktiesību standartiem;

7. atzīst, ka nesenā Komisijas pētījuma par direktoru pienākumiem un ilgtspējīgu 
korporatīvo pārvaldību konstatējumi, kas tika pārnesti uz 1992.–2018. gadu, ir 
apstiprinājuši, ka lielākajai daļai ES uzņēmumu ir tendence dot priekšroku īstermiņa 
domāšanai, nevis ilgtermiņa domāšanai un ilgtspējai, un uzsver, ka uzņēmumu īstermiņa 
aprēķinu ietekme uz ES uzņēmējdarbības tirdzniecības praksi trešās valstīs ir 
neilgtspējīga; uzsver, ka direktoru pienākumiem būtu jāietver saistības integrēt 
ilgtermiņa ilgtspējas aspektus savā uzņēmējdarbības stratēģijā ar ilgtspējas mērķiem, 
kas pārsniedz pašreizējo akcionāru prioritātes attiecībā uz vērtībām, un atklāt atbilstīgu 
informāciju, vienlaikus ņemot vērā konkurences politiku un leģitīmās intereses, lai 
aizsargātu iekšējo uzņēmējdarbības zinātību; uzsver, ka šādu stratēģiju izstrādei būtu 
jābalstās uz starptautiskajiem sociālajiem, vides un cilvēktiesību standartiem un 
vajadzības gadījumā būtu jāietver apspriešanās ar vietējām sabiedrībām; konstatē, ka 
līdzsvarotu vietējo konsultantu grupu sastāvu, kā arī pieredzi, ko tās gūst, īstenojot 
iekļaujošu strukturētu dialogu, varētu izmantot kā paraugu ES korporatīvajām 
struktūrām, kas ņem vērā pilsoniskās sabiedrības viedokli; konstatē, ka direktoru 
padomes sastāva pielāgojumi, piemēram, tāda locekļa iecelšana, kuram ir zināšanas par 
ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, varētu uzlabot šo pienākumu izpildi; uzskata, ka 
jautājums par šādu pasākumu piemērojamības apmēru būtu jānosaka, pamatojoties uz 
iespējamo kaitējuma risku; norāda, ka visiem centieniem būtu jāatbilst 
proporcionalitātes proporcionalitātes principam;

8. prasa Komisijai pārskatīt ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības pienākumu ietekmi uz 
finanšu iestādēm, kas nodrošina tirdzniecības finansējumu;

3 Uzņēmumu pārredzamības alianses 2019. gada ziņojums par pētījumu: An analysis of the sustainability reports 
of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive (Ilgtspējības analīzes ziņojumi par 
1000 uzņēmumiem saskaņā ar ES Nefinanšu informācijas atklāšanas direktīvu), 6. lpp., pieejams šeit: 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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9. uzsver, ka ar prasību atklāt informāciju par to, kā vides, sociālie un ar darbiniekiem 
saistītie jautājumi, cilvēktiesību ievērošana, kukuļošanas un korupcijas jautājumi 
ietekmē ikvienu uzņēmumu un kā tas ietekmē sabiedrību un vidi (tā sauktais “divkāršā 
būtiskuma standarts”), ir jāaptver visas attiecīgās informācijas apmaiņa par visiem 
dalībniekiem visā vērtību ķēdē; norāda, ka šīs informācijas apmaiņa notiek saskaņā ar 
Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvas noteikumiem; uzsver, ka visām jaunajām ES 
prasībām ir jāatbilst dažādiem starptautiskiem ziņošanas standartiem, piemēram, 
Globālajai ziņošanas iniciatīvai, Ilgtspējības grāmatvedības standartu padomes un 
Starptautiskajai Integrētās ziņošanas padomes noteiktajiem standartiem, lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas uzņēmumiem; norāda, ka ir svarīgi sniegt 
visaptverošas pamatnostādnes un norādes par to, ar kādu informāciju par vērtību ķēdēm 
ir jāapmainās;

10. uzsver, cik svarīgs ir jaunais taksonomijas regulējums, kā arī tā nozīmi attiecībā uz 
piegādes ķēdēm; uzsver, ka cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir ilgtspējīgas 
korporatīvās pārvaldības būtiska sastāvdaļa;

11. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu sagatavot tiesību aktus par ilgtspējīgu korporatīvo 
pārvaldību un pienācīgu rūpību, pamatojoties uz ESAO pamatnostādnēm 
daudznacionāliem uzņēmumiem un tām pievienotajām ESAO Pienācīgas rūpības 
pamatnostādnēm par atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, Starptautiskās Darba 
organizācijas pamatkonvencijās noteiktajiem standartiem un ANO uzņēmējdarbības un 
cilvēktiesību pamatprincipiem; aicina Komisiju izpētīt iespēju par ES līmeņa 
sertifikācijas sistēmām attiecībā uz piegādes ķēdēm kā papildu iniciatīvu tās 
leģislatīvajam priekšlikumam par pienācīgu rūpību; aicina Komisiju izvērtēt, kurus 
spēkā esošos tiesību aktus varētu aktualizēt vai racionalizēt;

12. uzsver, ka ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība nebūtu jāsaprot šauri kā vienīgi tiesību akts 
par pienācīgu rūpību, bet tirdzniecības politikai ir arī būtiska nozīme tādu pasākumu 
viedā kopumā, kas veicina cilvēktiesību ievērošanu uzņēmējdarbībā un mazina videi 
nodarīto kaitējumu; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt ES uzņēmumu korporatīvās 
pārvaldības struktūru un ES centienu risināt dialogu ar trešām valstīm par atbildīgu 
uzņēmējdarbību saskaņotību, šim nolūkam brīvās tirdzniecības nolīgumos izmantojot 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas; uzsver, ka gan ilgtspējīga korporatīvā 
pārvaldība, gan korporatīva pienācīga rūpība būtu jāņem vērā pašreiz notiekošajā 
tirdzniecības politikas pārskatīšanā.



PE655.716v04-00 6/7 AD\1216665LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 27.10.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

34
3
6

Komitejas locekļi, kas bija klāt 
galīgajā balsošanā

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana 
Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, 
Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud 
Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël 
Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman 
Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar 
Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, 
Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, 
Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje 
Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai 
Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle



AD\1216665LV.docx 7/7 PE655.716v04-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

34 +

ECR Emmanouil Fragkos 

ID Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, 
Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler 

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, 
Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

3 -

ID Herve Juvin, Maximilian Krah

PPE Jörgen Warborn

6 0

ECR Geert Bourgeois, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Jean-Lin Lacapelle

PPE Enikő Győri

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


