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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību
(2020/2137(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 2011. gada Vadošos principus 
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (UNGP)1,

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus2,

– ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Pamatnostādnes 
daudznacionāliem uzņēmumiem3,

– ņemot vērā ESAO Pienācīgas pārbaudes vadlīnijas atbildīgai darījumdarbībai4,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) trīspusējo deklarāciju par 
principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku5,

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, ko pieņēma 2015. gada 12. decembrī6 („Parīzes 
nolīgums”),

– ņemot vērā ES rīcības plānu — ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana” (COM(2018)0097), 

– ņemot vērā Eiropas Zaļo kursu (COM(2019)0640),

– ņemot vērā Pielāgoto Komisijas darba programmu 2020. gadam (COM(2020)0440),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/34/ES 
par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu 
pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK7 
(„Grāmatvedības direktīva”), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra 
Direktīvu 2014/95/ES, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu 
uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu8 (Direktīva par 
nefinanšu informācijas atklāšanu),

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.
8 OV L 330, 15.11.2014., 1. lpp.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Direktīvu (ES) 
2016/943 par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas 
(komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu9 
(„Komercnoslēpumu direktīva”), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvu (ES) 
2017/828, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa 
iesaistīšanas veicināšanu10 (Akcionāru tiesību direktīva),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvu (ES) 
2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem11 („Trauksmes cēlēju direktīva”),

– Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regula (ES) 2019/2088 par 
informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē12 
(„Informācijas atklāšanas regula”),

– Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 
2019/208813 („Taksonomijas regula”),

– ņemot vērā Komisijas pamatnostādnes par nefinanšu pārskatu sniegšanu (nefinansiālās 
informācijas ziņošanas metodika)14 un Komisijas pamatnostādnes par nefinanšu 
pārskatu sniegšanu — papildinājums ziņošanai par informāciju, kas saistīta ar klimatu15,

– ņemot vērā Augsta līmeņa foruma kapitāla tirgu savienības jomā galīgo ziņojumu — 
„Jauns redzējums attiecībā uz Eiropas kapitāla tirgiem”16,

– ņemot vērā Klimata finanšu informācijas atklāšanas darba grupas ieteikumus17,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā korporatīvajā kontekstā ilgtspējas pieeja nozīmē, ka tiek pienācīgi ņemti vērā 
dažādu ieinteresēto personu viedokļi uzņēmumā, tostarp vispārējas sociālas un vides 
problēmas;

B. tā kā daudzās starptautiskās iniciatīvas, kas veicina ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, 
joprojām ir tikai ieteikuma tiesību instruments;

C. tā kā iepriekšējā sasaukuma laikā Eiropas Savienība uzsāka vairākas iniciatīvas, lai 

9 OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.
10 OV L 132, 20.5.2017., 1. lpp.
11 OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.
12 OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.
13 OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.
14 OV C 215, 5.7.2017., 1. lpp.
15 OV C 209, 20.6.2019., 1. lpp.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
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veicinātu finanšu un saimnieciskās darbības pārredzamību un ilgtermiņa redzējumu, 
piemēram, Akcionāru tiesību direktīvu, Rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes 
finansēšanai, Informācijas atklāšanas regulu un Taksonomijas regulu;

D. tā kā Nefinanšu pārskatu sniegšanas direktīvā (NFRD) ir trūkumi, kas jānovērš;

E. tā kā saskaņā ar Pielāgoto darba programmu 2020. gadam Komisija 2021. gada pirmajā 
trimestrī plāno nākt klajā ar priekšlikumu pārskatīt NFRD;

F. tā kā ieinteresētās personas bieži ir paudušas, ka nefinansiālā informācija, ko uzņēmumi 
sniedz saskaņā ar NFRD, ir nepietiekama, neuzticama un nav salīdzināma; tā kā ir 
nepieciešams atklāt pilnīgāku un uzticamāku informāciju, lai uzņēmumus varētu saukt 
pie atbildības par to iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrību;

G. tā kā uzņēmumu direktoriem ir juridisks un likumīgs pienākums rīkoties uzņēmuma 
interesēs; tā kā pārmērīga koncentrēšanās uz īstermiņa peļņas maksimizēšanu negatīvi 
ietekmē uzņēmumu ilgtermiņa darbības rezultātus un ilgtspēju un tādējādi var kaitēt 
akcionāru interesēm;

H. tā kā ES tiesību aktu par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību konsekvence būtu jāpanāk, 
nosakot konkrētus pienākumus to darīt, nevis tikai ziņot informāciju; tā kā tādēļ ir 
vajadzīga papildu sistēma, ar ko nosaka uzņēmumu valžu pienākumus attiecībā uz 
ilgtspēju,

 Nefinanšu pārskatu sniegšanas pienākumi 

1. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pārskatīt NFRD; uzsver, ka šādai pārskatīšanai 
būtu pilnībā jāatbilst prasībām, kas noteiktas Informācijas atklāšanas regulā un 
Taksonomijas regulā; aicina Komisiju ņemt vērā šajā rezolūcijā iekļautos ieteikumus;

2. atkārto savu aicinājumu paplašināt NRFD darbības jomu, lai aptvertu visus biržas 
sarakstā iekļautos un neiekļautos lielos uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienības teritorijā, kā noteikts Grāmatvedības direktīvas 3. panta 4. punktā; aicina 
Komisiju konstatēt augsta riska saimnieciskās darbības nozares ar būtisku ietekmi uz 
ilgtspējas jautājumiem, kas varētu pamatot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) šajās 
nozarēs iekļaušanu NFRD darbības jomā;

3. uzskata, ka vides jautājumu jēdziens NFRD būtu jāinterpretē saskaņā ar Taksonomijas 
regulu; uzskata, ka tikpat svarīgi ir precīzi definēt citus ilgtspējas jautājumus, uz kuriem 
attiecas direktīva, piemēram, sociālos un ar darbiniekiem saistītos jautājumus, 
cilvēktiesību ievērošanu un korupcijas un kukuļošanas apkarošanu;

4. uzskata, ka būtiskuma definīcijā būtu jāiekļauj jautājumi, kas ietekmē ilgtermiņa 
vērtības radīšanu un kas nav saistīti tikai ar uzņēmumu finanšu darbības rezultātiem;

5. konstatē, ka NFRD nodrošina uzņēmumiem, uz kuriem attiecas tās darbības joma, 
ievērojamu rīcības brīvību atklāt attiecīgo informāciju tādā veidā, kādu tie uzskata par 
vislietderīgāko; norāda, ka uzņēmumi pašlaik pēc saviem ieskatiem var balstīties uz 
vairākiem atšķirīgiem regulējumiem; uzskata, ka ir jāizveido visaptverošs ES 
regulējums, kas aptvertu visus ilgtspējas jautājumus, kuri ir būtiski visaptverošai 



PE655.848v01-00 6/9 PR\1210888LV.docx

LV

nefinansiālai ziņošanai; šajā sakarībā uzsver, ka ES regulējumam būtu jānodrošina tas, 
ka informācijas atklāšana ir skaidra, līdzsvarota, saprotama, salīdzināma starp vienas 
nozares uzņēmumiem, pārbaudāma un objektīva; uzsver, ka šajā regulējumā attiecīgā 
gadījumā būtu jāiekļauj obligāti nozaru standarti; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos atbalstīt ES nefinanšu pārskatu standartu izstrādes procesu18;

6. uzskata, ka būtu jāsaskaņo nefinansiālā paziņojuma iesniegšanas vieta; aicina Komisiju 
izveidot publiski pieejamu ES mēroga bezmaksas digitālo platformu, kurā uzņēmumiem 
būtu jāpublicē sava nefinansiālā informācija;

7. norāda, ka NFRD attiecībā uz nefinanšu paziņojumiem izslēdz prasību par satura 
nodrošināšanu, kas citādi attiecas uz uzņēmumu finanšu pārskatiem; uzskata, ka 
nefinansiālie paziņojumi būtu obligāti jārevidē atkarībā no attiecīgā uzņēmuma lieluma 
un darbības jomas; uzskata, ka apliecinājuma pakalpojumu sniedzējam, ievērojot 
objektivitātes un neatkarības prasības, būtu jāveic revīzija saskaņā ar turpmāko ES 
regulējumu;

8. uzsver, cik svarīgi ir ieviest pienākumu konkrētiem ES uzņēmumiem katru gadu 
iesniegt pārskatu par katru valsti katrā nodokļu jurisdikcijā, kurā tie darbojas; mudina 
Padomi steidzami atsākt sarunas ar Parlamentu par Komisijas priekšlikumu direktīvai, 
ar ko groza Direktīvu 2013/34/EK attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas 
atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (COM(2016)0198)19;

Direktoru rūpības pienākums un papildu pasākumi, lai korporatīvā pārvaldība būtu vairāk 
orientēta uz ilgtspēju 

9. mudina Padomi nekavējoties sākt sarunas ar Parlamentu par priekšlikumu direktīvai par 
dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vidū un saistītiem pasākumiem  (COM(2012)0614) (priekšlikums „Sievietes valdēs”), ar 
ko paredzēts izbeigt izplatīto nelīdzsvarotību starp sievietēm un vīriešiem lēmumu 
pieņemšanas augstākajā līmenī uzņēmumos;

10. norāda uz direktoru nozīmīgo lomu uzņēmuma stratēģijas definēšanā un tā darbības 
pārraudzībā; uzskata, ka direktoru pienākumam vajadzētu būt uzņēmuma vispārējā 
stratēģijā integrēt ilgtermiņa intereses un ilgtspējas riskus, ietekmi, iespējas un atkarības 
faktorus; 

11. aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, nodrošinot, ka sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību administratīvo, vadības un uzraudzības struktūru locekļiem, 
rīkojoties saskaņā ar pilnvarām, kas tiem piešķirtas ar valsts tiesību aktiem, ir kolektīva 
atbildība par korporatīvās ilgtspējas stratēģijas definēšanu, atklāšanu un uzraudzību;

12. uzskata, ka ilgtspējas stratēģijā būtu jānosaka un saskaņā ar uzņēmumu pienācīgas 
pārbaudes pienākumiem jārisina uzņēmuma iespējamā būtiskā ietekme uz vides, 
klimata, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu 

18Priekšsēdētājas izpildvietnieka V. Dombrovska piezīmes konferencē par Eiropas zaļā kursa īstenošanu — 
Pārejas finansēšana, 2020. gada 28. janvāris 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/speech_20_139)
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un pretkorupcijas un kukuļošanas jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma 
uzņēmējdarbības modeli, darbību un piegādes ķēdēm, tostarp ārpus Eiropas Savienības; 
uzskata, ka, pildot pienākumu rūpēties par uzņēmumu, ir jāņem vērā arī to ieinteresēto 
personu viedokli, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību;

13. turklāt uzskata, ka ilgtspējas stratēģijā būtu jāiekļauj novērtējami, konkrēti, laikā 
ierobežoti un zinātniski pamatoti mērķi, kas saskaņoti ar Savienības saistībām 
starptautiskā līmenī attiecībā uz vidi, klimata pārmaiņām, jo īpaši Parīzes nolīgumu, 
bioloģisko daudzveidību un atmežošanu; uzsver, ka tajā būtu jāiekļauj arī politika 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību, darba ņēmēju tiesību labāku integrāciju 
uzņēmējdarbībā un taisnīgas atalgojuma politikas noteikšanu, kā arī nozaru un/vai 
ģeogrāfiskiem jautājumiem; uzskata, ka direktoru atalgojuma mainīgā daļa būtu jāsaista 
ar uzņēmuma ilgtspējas stratēģijā noteikto novērtējamo mērķu sasniegšanu;

14. uzskata, ka ilgtspējas stratēģijas noteikšanas un uzraudzības procesā uzņēmumiem būtu 
jāsadarbojas ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp akcionāriem, 
darbinieku pārstāvjiem vai runaspersonām, un citām ieinteresētajām personām ārpus 
uzņēmumiem, bet kuras ietekmē to darbība un piegādes ķēdes;

15. uzskata, ka šai iesaistei būtu jānotiek atkarībā no attiecīgā uzņēmuma lieluma un 
darbības jomas, izmantojot padomdevējas komitejas, kurās piedalītos ieinteresēto 
personu pārstāvji vai runaspersonas un kuru uzdevums būtu konsultēt par ilgtspējas 
stratēģijas saturu un īstenošanu; uzskata, ka šādām komitejām vajadzētu būt tiesībām 
pieprasīt un veikt iekšēju izmeklēšanu, ja to apstiprina liels vairākums un ja rodas 
pamatotas bažas par to, vai ilgtspējas stratēģiju īsteno pareizi.
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PASKAIDROJUMS

Korporatīvajā kontekstā ilgtspējas pieeja nozīmē, ka tiek pienācīgi ņemti vērā dažādu 
ieinteresēto personu viedokļi uzņēmumā, tostarp vispārējas sociālas un vides problēmas. 
Pašlaik ar vairākām starptautiskām iniciatīvām tiek īstenota ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība, 
īpaši ar ANO Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām, ESAO vadlīnijām 
daudznacionāliem uzņēmumiem un SDO Trīspusējo deklarāciju par principiem attiecībā uz 
daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku. Lai gan šie instrumenti ir vērtīgi, lai 
veicinātu atbildīgu uzņēmējdarbību globalizētā vidē, tie ir tikai ieteikuma tiesību instrumenti. 

Eiropas Savienība ir uzsākusi vairākus pasākumus ar mērķi veicināt finanšu un saimnieciskās 
darbības pārredzamību un ilgtermiņa redzējumu, piemēram, Akcionāru tiesību direktīvas 
pārskatīšanu, Rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai, Informācijas atklāšanas regulu 
un Taksonomijas regulu; Direktīvas par nefinanšu informācijas sniegšanu pieņemšana 
2014. gadā arī bija nozīmīgs solis uz priekšu pārredzamības veicināšanā, lai novērtētu, 
uzraudzītu un pārvaldītu uzņēmumu darbību un to ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrību un vidi. 
Tomēr tās īstenošanas laikā konstatētie trūkumi liecina, ka Savienībā ir jāuzlabo nefinansiālās 
ziņošanas informācija. Referents ir pārliecināts, ka pārredzamībai ir būtiska nozīme 
pārskatatbildības nodrošināšanā. Tādēļ viņš atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos pārskatīt 
pašreiz spēkā esošo direktīvu. 

Turklāt konsekventa Eiropas pieeja jautājumam par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību būtu 
jāpanāk, nosakot konkrētus pienākumus to darīt, nevis tikai ziņot informāciju. Referents 
uzskata, ka ir jāizveido jauna sistēma, kas noteiktu uzņēmumu valdes pienākumus attiecībā uz 
ilgtspēju. 

Nefinanšu pārskatu sniegšanas pienākumi

Eiropas Parlaments 2018. gada 29. maija rezolūcijā par ilgtspējīgu finansējumu aicināja apsvērt 
NFRD piemērošanas jomas paplašināšanu. Referents vēlas atkārtot šo aicinājumu, vienlaikus 
precizējot, kuriem uzņēmumiem ir jāievēro pienākums sniegt nefinansiālu informāciju. Viņš 
uzskata, ka pašreizējā darbības joma šķiet pārāk šaura un neatbilst Grāmatvedības direktīvā 
noteiktajām definīcijām. 

Arī būtiskuma definīcija būtu jāpārskata un jāsaskaņo ar jautājumiem, kas ietekmē ilgtermiņa 
vērtības radīšanu un kas nav saistīti tikai ar uzņēmumu finanšu darbības rezultātiem. 

NFRD piedāvātās ievērojamās elastības dēļ uzņēmumu sniegtā informācija bieži vien tiek 
uzskatīta par nepietiekamu, neuzticamu un nesalīdzināmu. Eiropas Komisijas pieņemtās 
nesaistošās pamatnostādnes šo problēmu nav atrisinājušas. Referents uzskata, ka tādēļ ir 
jāievieš standartizēta sistēma, kas nodrošinās skaidru, līdzsvarotu, saprotamu, salīdzināmu, 
starp nozares uzņēmumiem pārbaudāmu un objektīvu informācijas atklāšanu. 

Vēl viena atkārtota problēma, ar ko saskaras ieinteresētās personas, ir saistīta ar ziņojuma 
iesniegšanas vietu, attiecībā uz kuru pašreizējā sistēma arī nodrošina ievērojamu elastību. Tādēļ 
šķiet, ka ir nepieciešams saskaņot šo aspektu. Jebkurā gadījumā informācijai vajadzētu būt 
viegli pieejamai, piemēram, uzņēmuma tīmekļa vietnē vai izmantojot publiski pieejamu un 
bezmaksas ES mēroga digitālo platformu. 
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Būtiskai daļu no pārskatīšanas vajadzētu veidot satura nodrošināšanas prasībai, kas nav daļa no 
pašlaik piemērojamiem noteikumiem par nefinansiālo informāciju. Referents uzskata, ka 
attiecībā uz paziņojumiem būtu jāveic obligāta revīzija, ko veic objektīvs un neatkarīgs 
apliecinājuma pakalpojumu sniedzējs. 

Ārkārtīgi svarīgi ir lūgt Padomi steidzami atsākt sarunas ar Parlamentu par Komisijas 
priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/EK attiecībā uz ienākuma nodokļa 
informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles.

Direktoru rūpības pienākums un papildu pasākumi, lai korporatīvā pārvaldība būtu vairāk 
orientēta uz ilgtspēju

Uzņēmumi nav abstraktas vienības, kas ir nošķirtas no mūsdienu vides un sociālajām 
problēmām. Tiem būtu aktīvāk jāveicina ilgtspēja, jo to ilgtermiņa darbība, noturība un pat 
izdzīvošana var būt atkarīga no to pienācīgas reaģēšanas uz vides un sociālajiem jautājumiem. 
Šajā sakarībā direktoru rūpības pienākums pret uzņēmumu būtu jādefinē ne tikai saistībā ar 
akciju īstermiņa peļņas maksimizāciju, bet arī saistībā ar ilgtspējas apsvērumiem. Ņemot vērā 
direktoru nozīmīgo lomu uzņēmuma stratēģijas noteikšanā un tā darbības pārraudzībā, to 
pienākumam vajadzētu būt uzņēmuma vispārējā stratēģijā integrēt tā ilgtermiņa intereses un 
ilgtspējas riskus, ietekmi, iespējas un atkarības faktorus. 

Referents uzskata, ka ir vajadzīga jauna sistēma, kas nodrošinātu, ka uzņēmumu administratīvo, 
vadības un uzraudzības struktūru locekļi ir kolektīvi atbildīgi par korporatīvās ilgtspējas 
stratēģijas noteikšanu, publiskošanu un uzraudzību. Ar šo pienākumu būtu jāprasa ņemt vērā 
arī to ieinteresēto personu viedokli, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību. Referents 
uzskata, ka ilgtspējas stratēģijā būtu jāiekļauj novērtējami, konkrēti, laikā ierobežoti un 
zinātniski pamatoti mērķi, kas saskaņoti ar Savienības saistībām starptautiskā līmenī. Ar šo 
pienākumu būtu jāparedz arī politika attiecībā uz darba ņēmēju tiesību labāku integrāciju 
uzņēmējdarbībā un taisnīgas atalgojuma politikas noteikšanu, kā arī nozaru un/vai 
ģeogrāfiskiem jautājumiem. 

Ilgtspējas stratēģijas noteikšanas un uzraudzības procesā būtu jāiekļauj visas attiecīgās 
ieinteresētās personas, piemēram, akcionāri, darbinieku pārstāvji un citas ieinteresētas personas 
ārpus uzņēmumiem, kuras ietekmē attiecīgā uzņēmuma darbības. Atkarībā no uzņēmuma 
lieluma būtu jāapsver pienākums šim nolūkam izveidot padomdevējas komitejas. 


