
EIROPAS KOMISIJA

*★*

Briselē, 15.12.2016 
C(2016) 8597 final

Francijas Republikas Nacionālās asamblejas CC kopija: Francijas Republikas Nacionālās 
(Assemblée nationale) Eiropas lietu asamblejas (Assemblée nationale)
komitejas priekšsēdētājai priekšsēdētājam
Danielle A UROI Claude BARTOLONE

Portugales Republikas asamblejas 
(Assembleia da República) priekšsēdētājam 
Eduardo FERRO RODRIGUES

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai 
Inārai Mūrniecei

Itālijas Republikas Senāta (Senato della 
Repubblica) priekšsēdētājam 
Pietro GRASSO

Bulgārijas Republikas Nacionālās 
asamblejas (Národná Rada) priekšsēdētājam 
Andrej DANKO

Lietuvas Republikas Seima (Seimas)
priekšsēdētājai
Loreta GRAUŽINIENĖ

Nīderlandes Karalistes Pārstāvju palātas 
(Tweede Kamer) priekšsēdētājai 
Khadija ARIB

Apvienotās Karalistes Lordu palatas Eiropas 
Savienības komitejas priekšsēdētājam 
Lordam BOSWELL OF AYNHO

Cienīta priekšsēdētājas kundze!

Komisija vēlas izteikt pateicību Nacionālajai asamblejai un septiņām pārējām parakstītājām 
parlamentu palātām par atzinumu saistībā ar korporatīvo sociālo atbildību Eiropas 
Savienībā un ņem vērā to aicinājumu iesniegt likumprojektu, ar kuru uzņēmumu korporatīvās 
sociālās atbildības principus īstenotu Eiropas līmenī.

Komisija turpina proaktīvi darboties, izmantojot visas politikas jomas, lai sasniegtu 
uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības veicināšanas mērķi. Kā lūs norādāt, pēdējos 
gados ir jau gūti panākumi uzņēmumu atbildīguma veicināšanā Savienībā.

Darbs, ko dalībvalstis veic, transponējot direktīvu par nefinanšu informācijas atklāšanu1, ir 
tuvu nobeigumam, un transponēšanai jābūt pabeigtai 2016. gada decembrī.

1 OV L 330,15.11.2014., 1.-9. Ipp.



Ar šo direktīvu ir paredzēti uzņēmumu pienākumi informācijas publiskošanā attiecībā uz 
pasākumiem, ko tie pieņem uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības jomā, tostarp 
pienācīgas rūpības procesi. Lielām sabiedriskas nozīmes struktūrām (kotētās sabiedrības, 
bankas, apdrošināšanas uzņēmumi un citi uzņēmumi, ko par tādām noteikušas dalībvalstis), 
kurās ir vairāk nekā 500 darbinieku, ir jāiekļauj savā pārvaldes ziņojumā būtiska un 
lietderīga informācija par savu politiku, galvenajiem riskiem un sasniegtajiem rezultātiem 
vides jomā, sociālajā jomā, cilvēktiesību jomā un korupcijas apkarošanas jomā. Šī 
informācija jāsagatavo saskaņā ar iekšēju atbildīgu piesardzības procedūru, kas nosakāma 
katrā uzņēmumā un ar tā piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citām ieinteresētām personām. 
Tai ir jāsniedz akcionāriem un jebkurai ieinteresētajai personai kopskats par uzņēmuma 
nostāju un sasniegumiem. Komisija kā atbalsta pasākumu gatavo arī nesaistošas 
pamatnostādnes, lai stimulētu attiecīgos uzņēmumus direktīvas faktiskai piemērošanai.

Turklāt Savienības tiesību aktu sistēmā nesen ieviesti jauni noteikumi par publisko iepirkumu, 
kuros akcentēti vides un sociālie apsvērumi2. To transponēšana vēl notiek divpadsmit 
dalībvalstīs.

Jāmin arī tas, ka Komisija ar sadarbību attīstības jomā, politisko dialogu un tirdzniecības 
instrumentiem veicina sociālo, vides un cilvēktiesību standartu ievērošanu trešās valstīs. 
Komisija īsteno integrētu pieeju, izmantojot esošos vai patlaban izstrādājamos instrumentus, 
tostarp dažās nozarēs, kas pakļautas īpašam negatīvas ietekmes riskam saistībā ar tādām 
uzņēmumu darbībām kā mežu un zemes dzīļu ekspluatācija, vai apģērbu nozarē.

Pēc novērtējuma par to, kā tiek īstenota Eiropas uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības 
stratēģija3, tika panākta vienošanās par to, ka ir nepieciešams:

• paātrināt nesen pieņemto tiesību aktu efektīvu piemērošanu,

• ieviest pasākumus, kas varētu veicināt un atzinīgi novērtēt Eiropas Savienības 
uzņēmumu atbildīgu rīcību, jo īpaši publisko un privāto ieguldītāju un valsts sektora 
iestāžu rīcību, finansējot uzņēmumus un pērkot preces un pakalpojumus;

• pastiprināt Eiropas Savienības to neseno un būtisko iniciatīvu īstenošanu, kuras 
saistītas ar uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības pieeju, piemēram, stratēģiju 
"Tirdzniecība visiem - Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku"4, ES 
Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā5 un 
pasākumu kopumu nodokļu apiešanas novēršanai6.

Šiem pasākumiem būtu jāveicina uzņēmumu un ieguldītāju, kā arī valsts sektora iestāžu 
korporatīvā sociālā atbildība trešās valstīs, jo īpaši attiecībā uz attīstības valstis ietverošu 
piegādes ķēžu atbildīgu pārvaldību. Šim nolūkam Komisija 2014. gada martā7 ir pieņēmusi 
arī priekšlikumu regulai par konfliktu skartu teritoriju izcelsmes izrakteņiem, par ko patlaban 
noris apspriedes starp Eiropas Parlamentu un Padomi. Komisija paziņojumā attiecībā uz

2 Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK; OV L 94, 28.3.2014., 65- 
242. lpp.

3 COM(2011) 681 galīgā redakcija.
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc 153846.pdf
5 ГОШ(2015) 16 final.
6 http://ec.europa.eu/taxation customs/business/companv-tax/anti-tax-avoidance-package fr
7 COM(2014) 111 final.
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ilgtspējīgu Eiropas nākotni, kura ir izklāstīts tās redzējums par ANO ilgtspejigas attīstības 
merķiem (IAM), paziņoja, ka tā pastiprinos savu darbu uzņēmumu atbildīgas rīcības jomā, 
koncentrējoties uz konkrētiem pasākumiem, lai risinātu esošos un turpmākos sociālos, vides 
un pārvaldības problēmjautājumus.

Ņemot vērā daudzās darbības, ko Komisija jau uzsākusi un veic un kas sīkāk izklāstītas 
pielikumā, tā pagaidām neplāno papildu tiesību aktu pieņemšanu, bet ciešā sadarbībā ar 
galvenajām iesaistītajām personām uzmanīgi seko līdzi situācijas attīstībai dalībvalstīs un 
starptautiskajās organizācijās, kas iesaistītas uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības 
procesā.

Komisija izsaka pateicību parakstītājām parlamentu palātām par ieguldījumu, ko tās devušas 
šajā svarīgajā lietā, un atzinīgi vērtē valstu parlamentu vēlmi veicināt Savienības politikas 
jomu pozitīvu attīstību. Komisija uzskata šo iniciatīvu par šīs konstruktīvās vēlmes skaidru 
apliecinājumu.

Kopš savu uzdevumu pildīšanas sākuma Komisija ir centusies stiprināt attiecības ar valstu 
parlamentiem, intensificējot politisko dialogu un nodibinot ar tiem vairāk tiešo kontaktu. 
Kopš pilnvaru sākuma Komisijas locekļiem ar tās priekšsēdētāju Ž. K. Junkeru priekšgalā ir 
bijis aptuveni 400 divpusēju kontaktu ar valstu parlamentu pārstāvjiem gan attiecīgajās 
galvaspilsētās, gan Briselē. Komisijas priekšsēdētājs Z. K. Junkers savā 14. septembra runā 
par stāvokli Savienībā atgādināja arī par svarīgo nozīmi, kādu Komisija piešķir attiecībām 
ar valstu parlamentiem.

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētaja pirmais vietnieks 
Franss Timmermanss 8

s' /Komisijas locekle
/ / Elzbeta Beņkovska

8 COM(2016) 139 final.
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PIELIKUMS

Komisija pauž gandarījumu par iespēju atspoguļot galvenas iniciatīvas, ko ta ir nesen 
pieņēmusi un kas šobrīd vēl tiek veiktas uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības jomā.

A. Vispārīgi politikas dokumenti

1. Paziņojums par ES jaunu stratēģiju uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības jomā
(2011. gada oktobris).

Paziņojumā "Atjaunota ES stratēģija 2011.-2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo 
atbildību"9 ir atkārtoti definēta uzņēmumu korporatīvā sociālā atbildība un ES politikas 
pieeja šajā jomā. Tajā ir aprakstīta rīcības programma, kas vērsta uz vairākām prioritārām 
jomām, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības prakses 
pieņemšanu uzņēmumos, aicināt ES dalībvalstis rīkoties un veicināt starptautiskās 
pamatsistēmas uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Tajā jo īpaši ir identificēti pieci lieli starptautiski instrumenti, ko ES uzskata par proaktīviem 
instrumentiem, kas var veicināt to, ka atbildīgu rīcību pieņem visas ieinteresētās personas: 
ISO 26000 norādījumu standarts par sociālo atbildību, SDO trīspusējā deklarācija par 
principiem attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem un sociālo politiku, ANO Globālais 
līgums (Global Compact), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 
Pamatnostādnes daudznacionāliem uzņēmumiem un ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai 
un cilvēktiesībām.

Sājā kontekstā Komisija ir strādājusi, lai pastiprinātu spējas un izveidotu augsta līmeņa 
grupu uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības jautājumos, kas ļauj dalībvalstīm dalīties 
pieredzē par uzņēmumu atbildīgu rīcību un diskutēt par valsts rīcības plānu īstenošanas 
virzību.

2. Rīcības plāns par uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem (2015. gada jūnijs) un paziņojums 
par ārējo stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai (2016. gada janvāris).

Rīcības plānā10 ir izklāstīta vispārīgāka pieeja attiecībā uz uzņēmumu aplikšanu ar 
nodokļiem, lai nodrošinātu faktisku nodokļu uzlikšanu tajā vietā, kur tiek gūta peļņa. 
Komisija paziņojumā11 ir arī ierosinājusi satvaru jaunai ārējai stratēģijai faktiskai nodokļu 
uzlikšanai, lai jo īpaši pasaules mērogā veicinātu labu pārvaldību nodokļu jomā, atbalstītu 
jaunattīstības valstis un Savienības līmenī izstrādātu procedūru, lai novērtētu un identificētu 
trešās valstis, kuras neievēro labas pārvaldības standartus nodokļu jomā.

3. Komisijas dienestu darba dokuments par to, ka ES īsteno ANO Vadošos principus
uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām (2015. gada iūliisl

9 COM(2011) 681 galīgā redakcija.
10 COM(2015) 302 final.
11 COM(2016) 24 final.
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Šajā Komisijas dienestu darba dokumentā12 ir izklāstīts darbs, kas veikts ES līmenī, lai 
īstenotu ANO vadošos principus, jo īpaši to pirmo un trešo pīlāru ("pienākums aizsargāt 
cilvēktiesības, kas noteikts valstij" un "upurupiekļuve tiesiskai aizsardzībai”).

4. Rīcības plans cilvēktiesību un demokratijas jomā (2015. sada iuliis).

Rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā (2015.-2019. gads) mērķis ir integrēt 
cilvēktiesības ES ārējā politikā. Rīcības plānā īpaši ir uzsvērta vietējo iestāžu dalība un 
politikas saskaņotības uzlabošana. Tajā ir ietverti vairāki pasākumi, kas attiecas uz 
uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību, uzņēmumu problēmām un problēmām cilvēktiesību 
jomā, ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, proti, pasākumi cīņai pret bērnu darba 
smagākajām formām un pasākumi saistībā ar cīņu pret cilvēku tirdzniecību un piespiedu 
darbu. Tajā ir paredzēti vairāki tādi pasākumi kā:

- ES delegāciju un dalībvalstu vēstniecību lomas un zinātības stiprināšana;

- informēšana politiskā dialoga ar partnervalstīm ietvaros par ANO vadošajiem principiem 
un par uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību;

- proaktīva sadarbība ar uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību par jautājumiem, kas attiecas 
uz uzņēmumiem un cilvēktiesībām, un valstu rīcības plānu pieņemšanas veicināšana.

5. Paziņojums "Tirdzniecība visiem” (2015. zada oktobris):

Saskaņā ar šo stratēģiju ES tirdzniecības un ieguldījumu politika kļūs atbildīgāka, tās 
pamatā nosakot trīs galvenos efektivitātes, pārredzamības un vērtību pamatprincipus, lai no 
tās labumu gūtu iespējami lielāks skaits uzņēmumu. Tajā ir ietverta sadaļa, kas īpaši veltīta 
piegādes ķēžu atbildīgai pārvaldībai un konkrētām jomām rīcībai nākotnē.

6. Paziņojums "Turpmākie pasākumi attiecība uz ilstspeiisu Eiropas nākotni " (2016. sada
novembris).

Paziņojumā13 ir sasaistīti Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam, kas pieņemta 
2015. gada septembrī ANO Ģenerālā asamblejā, ilgtspējīgas attīstības mērķi (ĪAM), no 
vienas puses, un Eiropas rīcības satvars un Komisijas prioritātes, no otras puses. 
Paziņojumā ir minēta ES rīcības nozīme uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības un 
uzņēmumu atbildīgas rīcības jomā, lai mudinātu privāto sektoru piedalīties sociālo un vides 
mērķu sasniegšanā, tādējādi veicinot taisnīgu un ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo tiesību 
aizsardzību (ilgtspējīgas attīstības mērķu 8. mērķis). Tajā tiek paziņots, ka Komisija 
pastiprinās savu darbu attiecībā uz uzņēmumu atbildīgu rīcību, koncentrējoties uz konkrētiem 
pasākumiem, lai risinātu esošos un turpmākos sociālos, vides un pārvaldības 
problēmjautājumus, balstoties uz galvenajiem principiem un pieeju, kas noteikta 2011. gada 
ES stratēģijā par uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību.

12 SWD(2015) 144 final.
13 COM(2016) 739 final.
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B. Galvenās reglamentējošās iniciatīvas:

1. ES Kokmateriālu regula (2010. gads).

Lai papildinātu divpusējos brīvprātīgos partnerattiecību nolīgumus par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (TLEGT), par kuriem sarunas risinātas ar 
partnervalstīm, ES 2010. gadā pieņēma regulu14, ko piemēro kokmateriāliem un atvasinātiem 
produktiem (valsts un importētiem), kuri tiek laisti ES tirgū, un kas Savienības uzņēmējiem 
liek rūpēties par to, lai pēc iespējas samazinātu tādu kokmateriālu ieviešanu, kas piegādes 
ķēdē ir iegūti nelikumīgas mežizstrādes rezultātā. Ir arī aizliegts laist tirgū kokmateriālus, 
kas iegūti nelikumīgas mežizstrādes rezultātā, kā arī atvasinātos produktus, kas no tiem 
iegūti.

2. Priekšlikums regulai par konfliktu skartu teritoriju izcelsmes izrakteņiem (2014. sada
marts).

Komisija un Augstā pārstāve ierosināja integrētu pieeju ES līmenī, lai cīnītos pret problēmu, 
kas saistīta ar konkrētu izrakteņu tirdzniecību, kas tiek izmantota, lai finansētu bruņotus 
grupējumus konfliktu skartajās vai augsta riska teritorijās.

Šī pieeja ietver priekšlikumu regulai par konfliktu skartu teritoriju izcelsmes izrakteņiem.15, 
par kuru nesen abi likumdevēji panāca politiku vienošanos un Komisija un Augstā pārstāve 
pieņēma kopīgu paziņojumu, un kurā tiek minēta iespēja ierosināt pasākumus papildus 
iepriekš minētajam regulas priekšlikumam. Ierosinātais priekšlikums par konfliktu skartu 
teritoriju izcelsmes izrakteņiem izveidotu Savienības sistēmu konfliktu skartu un augsta riska 
teritoriju izcelsmes alvas, tantala, volframa, to rūdu un zelta atbildīgu importētāju 
pašsertifikācijai attiecībā uz piegādes ķēdes pienācīgu pārbaudi. Šo izrakteņu un metālu 
importētājiem saskaņā ar likumu būtu jāievēro pienākums attiecībā uz piegādes ķēdes 
pienācīgu pārbaudi un būtu jānosaka un jāmazina konflikta finansēšanas risks. Regula 
balstās uz ESAO Pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm attiecībā uz atbildīgām izrakteņu 
piegādes ķēdēm no konfliktu skartajām un augsta riska teritorijām.

3. Pārskatītās publiska iepirkuma direktīvas (2014. sada februaris).

Pārskatītajās publiskā iepirkuma direktīvās, kuras vēl tiek transponētas vairākās dalībvalstīs, 
publiskās līgumslēdzējas iestādes tiek aicinātas piešķirt slēgšanas tiesības ekoloģiskiem, 
sociāliem un ilgtspējīgiem publiskiem līgumiem un iesaka izmantot ES ilgtspējas kritērijus, 
kas pastāv prioritārajiem ražojumiem.

Komisija ir ari publicējusi vispārējās politikas dokumentus par vides un sociālo kritēriju 
ieviešanu publiskā iepirkuma konkursos. Ilgtspējas kritēriju izmantošana publiskajos 
iepirkumos var radīt jaunas darījumdarbības iespējas attiecībā uz ilgtspējīgiem ražojumiem.

14 OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.
15 COM(2014) 111 final.
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Šiem kritērijiem ir jābut skaidriem un viegli pārbaudāmiem, lai publiskās līgumslēdzējas 
iestādes var tos viegli piemērot un lai pretendenti var viegli tos izpildīt.

4. Direktīva par nefinanšu informacijas atklašanu (2014. sada decembris).

Direktīva stājās spēkā 2014. gada decembrī, un visām dalībvalstīm šī direktīva jātransponē 
līdz 2016. gada decembrim. Tajā ir noteikts, ka lieliem kotētiem uzņēmumiem, kā arī 
sabiedriskas nozīmes struktūrām, kurās ir vairāk nekā 500 darbinieku, ir pienākums publicēt 
būtisku informāciju par politiku, rezultātiem un galvenajiem riskiem, kas saistīti ar vides, 
sociālajiem un personāla jautājumiem, ar cilvēktiesību ievērošanu un korupcijas apkarošanu, 
kā arī par īstenotajām pienācīgas pārbaudes iekšējām procedūrām, kas īstenotas, lai 
sagatavotu šo informāciju.

Pēc sabiedriskas apspriešanas veikšanas (2016. gada janvāris-aprīlis) Komisija šobrīd 
izstrādā nesaistošas pamatnostādnes par nefinanšu informācijas atklāšanu.

5. Priekšlikums pārskatīt Akcionāru tiesību direktīvu (2014. gads).

Par priekšlikumu16 17 šobrīd tiek risinātas sarunas likumdošanas procedūras ietvaros, kurās 
piedalās Eiropas Parlaments un Padome. Tās mērķis ir uzlabot biržās kotētu ES uzņēmumu 
pārvaldību. Tā mudina institucionālos ieguldītājus un aktīvu pārvaldītājus īstenot stratēģiju, 
kas vairāk vērsta uz ilgtermiņu, uzvesties kā atbildīgiem akcionāriem un izrādīt apņēmību 
attiecībā uz uzņēmumiem, kuros tie iegulda. Tajā ieguldītājiem ir noteikts pienākums izpaust 
savu iesaistīšanas politiku saskaņā ar principu "ievēro vai paskaidro" un norādīt, ka viņi 
nodrošina ieguldījumu saņēmēja nefinanšu rezultātu pārraudzību. Priekšlikumā ir arī 
noteikts, ka konkrētiem institucionālajiem ieguldītājiem ir jāpublisko veids, kādā viņu 
stratēģija attiecībā uz investīcijām akcijās un aktīvu pārvaldības pilnvaras atbilst 
ilglaicīgajām saistībām.

6. Priekšlikums direktīvai, ar ko eroza Direktīvu 2013/34/ES attiecība uz. ienākuma nodokļa
informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un ftliāles (2016. sadsl

Par priekšlikumu šobrīd tiek risinātas sarunas likumdošanas procedūras ietvaros, kurās 
piedalās Eiropas Parlaments un Padome. Kā daļa no plašākas stratēģijas "Taisnīga un 
efektīva uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma Eiropas Savienībā" priekšlikums paredz 
veicināt publisko kontroli, kuras rezultātā uzņēmumi var kļūt sociāli atbildīgāki, paredzot, ka 
lielas uzņēmumu grupas publicē konkrētu informāciju, proti, ienākuma nodokļa summa, kas 
maksājama un kas samaksāta katrā dalībvalstī.

16 COM(2014) 213 final

17 COM(2016) 198 fimi.
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C. Nesaistošu vadlīniju izstrādes un apspriešanas iniciatīvas:

1, Dalībvalstu valsts politiku apkopojums uzņēmumu korporatīvas socialas atbildības joma
(2014. sada jūnijs).

Šis apkopojums balstās uz septiņiem salīdzinošiem novērtējumiem, kas notikuši visa 
2013. gada laikā, attiecībā uz uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības politiku. Tajā tiek 
piedāvāts kopskats par to, kā valstu politikās skatīts uzņēmumu korporatīvās sociālās 
atbildības jautājums, tostarp attiecībā uz valstu rīcības plānu izstrādi. Tajā ir arī apskatīts 
dalībvalstu līmenī noteiktu dažādu prioritāšu pamatojums, kā arī progress, kas sasniegts 
dažādu pasākumu īstenošanā. Turklāt tajā tiek tematiski izskatītas visizplatītākās pieejas un 
labākā prakse attiecībā uz uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības politikas dažādiem 
aspektiem, sākot no vismazāk saistošām iniciatīvām, piemēram, informēšanas, līdz 
leģislafīvajiem pasākumiem.

2. Vadlīnijas MVU un noteiktām nozarēm (2013.-2014. sods)

Komisija publicēja divus vadlīniju dokumentus [My Business and Human Rights: A Guide to 
Business and Human Rights for SMEs (Mans uzņēmums un cilvēktiesības: cilvēktiesību 
rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem); CSR Handbook for SMEs (Rokasgrāmata 
MVU uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības jomā)] maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
kuri vēlas uzzināt, kā tie var īstenot atbildīgāku komercpraksi.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, naftas un gāzes nozares uzņēmumiem un darba 
pieņemšanas aģentūrām tā ir arī publicējusi vadlīniju pētījumus par atbildību, kas noteikta 
uzņēmumiem, ievērot cilvēktiesības atbilstoši ANO Vadošajiem principiem. Vadlīnijās ir 
izklāstīti pasākumi, kas paredzēti Vadošajos principos un saskaņā ar kuriem uzņēmumiem ir 
jāzina cilvēktiesības un jāparāda, ka tie tās ievēro un ka šos pasākumus transpone naftas un 
gāzes nozares īpašajā kontekstā.

3. Sabiedriska apspriešana par 2011. sada stratēģiju uzņēmumu korporatīvās sociālās
atbildības jomā un daudzpusējs ieinteresēto personu forums par uzņēmumu korporatīvo
sociālo atbildību (2014. un 2015. eads).

Komisija 2014. gadā uzsāka sabiedrisku apspriešanu par uzņēmumu korporatīvo sociālo 
atbildību. 2015. gada februārī Komisija rīkoja divu dienu pamatpasākumu "ES daudzpusējs 
ieinteresēto personu forums par uzņēmumu korporatīvo sociālo atbildību", un tajā piedalījās 
vairāk nekā 500 dalībnieku, kas pārstāvēja visas ieinteresētās personas, un tajā piedalījās 90 
runātāji, kuri uzstājās Eiropas daudznacionālo uzņēmumu, valsts iestāžu, ieguldītāju, sociālo 
partneru organizāciju, kā ari pilsoniskās sabiedrības, NVO un universitāšu vārdā.

4. Sabiedriska apspriešana par determina un ilstsņeiisiem ieguldījumiem (2016. sada
ianvāris-marts).

V

Sī sabiedriskā apspriešana attiecās uz šķēršļiem, kas pastāv, lai institucionālie ieguldītāji un 
viņu aktīvu pārvaldītāji savos ieguldījumos ņemtu vērā vides, sociālos un pārvaldības 
jautājumus, kā arī uz pasākumiem, kas veicinātu šādu ņemšanu vērā. Tā attiecās uz
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institucionāla ieguldītāja pārvaldību, finansiāliem stimuliem, kredītreitingu aģentūru un 
ieguldījumu konsultantu nozīmi, piederošo uzņēmumu pārvaldību, uzticības pienākumu un 
finanšu nozares regulēšanu. Šis apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai izstrādātu 
ilgtspējīgu finanšu stratēģiju, ka to paredz pārskatītais rīcības plāns kapitāla tirgu savienības 
izveidei.
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