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Pozměňovací návrh 4
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami. Měl by 
také v případě velkých subjektů v rámci 
dodavatelských řetězců zahrnovat 
dodavatelské řetězce společností a jejich 
subdodavatele.

Or. pl

Pozměňovací návrh 5
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet
z vnitrostátních rámců, unijních rámců, 
jako je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS),
a mezinárodních rámců, jako je úmluva
OSN „Global Compact“, obecné zásady

(7) Při poskytování těchto informací 
společnosti použijí obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“ a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti
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v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti,
norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce
o zásadách pro nadnárodní společnosti
a sociální politiku a globální iniciativa pro 
podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“).

a mohou též vycházet z vnitrostátních 
rámců, unijních rámců, jako je systém pro 
environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS), a mezinárodních rámců, jako je 
úmluva OSN „Global Compact“, norma 
Mezinárodní organizace pro normalizaci 
ISO 26000, tripartitní deklarace 
Mezinárodní organizace práce o zásadách 
pro nadnárodní společnosti a sociální 
politiku a globální iniciativa pro podávání 
zpráv („Global Reporting Initiative“).

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
dopadů společnosti na lidská práva, 
sociální oblast a životní prostředí by se ve 
výroční zprávě měly uvést nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují na příslušnou podnikatelskou 
sféru.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Členské státy by měly zajistit, aby 
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byly k dispozici vhodné a účinné 
prostředky pro vymáhání úplného, 
přesného a spolehlivého zveřejňování 
nefinančních informací podniky, a to
v souladu s ustanoveními této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Inese Vaidere

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 24. a 25. března 2011 vyzvala ke 
snížení celkové regulační zátěže na 
evropské a vnitrostátní úrovni, zejména pro 
malé a střední podniky (dále jen „MSP“),
a navrhla opatření na zvýšení produktivity, 
zatímco cílem strategie Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění je zlepšit podnikatelské prostředí 
pro MSP a podpořit jejich 
internacionalizaci. Proto by se v souladu se 
zásadou „zelenou malým a středním 
podnikům“ měly požadavky na 
zveřejňování podle směrnice 78/660/EHS
a směrnice 83/349/EHS vztahovat pouze na 
některé velké podniky a skupiny.

(10) Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 24. a 25. března 2011 vyzvala ke 
snížení celkové regulační zátěže na 
evropské a vnitrostátní úrovni, zejména pro 
malé a střední podniky (dále jen „MSP“), 
uvítala záměr Komise navrhnout způsoby, 
jak vyjmout z působnosti některých 
nařízení mikropodniky, a navrhla opatření 
na zvýšení produktivity, zatímco cílem 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění je 
zlepšit podnikatelské prostředí pro MSP
a podpořit jejich internacionalizaci. Proto 
by se v souladu se zásadou „zelenou 
malým a středním podnikům“ měly 
požadavky na zveřejňování podle směrnice 
78/660/EHS a směrnice 83/349/EHS 
vztahovat pouze na některé velké podniky
a skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Inese Vaidere

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. Mikropodniky
a MSP by měly být osvobozeny od dalších 
požadavků a povinnost zveřejňovat 
nefinanční výkaz ve výroční zprávě by se 
měla vztahovat pouze na ty společnosti, 
jejichž průměrný počet zaměstnanců 
přesahuje 500 a jež buď vykazují celkovou 
bilanční sumu přesahující 20 milionů EUR, 
nebo mají čistý obrat přesahující 40 
milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 250 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 17,5 milionu EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 35 milionů EUR.

Or. en



AM\1007956CS.doc 7/23 PE521.485v02-00

CS

Pozměňovací návrh 11
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Při přijímání kritérií pro určení 
toho, na které orgány se má vztahovat 
povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace, by se měly zohlednit rozdíly
v úrovni hospodářského rozvoje
v jednotlivých členských státech, z čehož 
plyne, že aby se na základě hospodářské 
činnosti dospělo ke stejnému výsledku, 
budou muset pro různé země platit různé 
průměrné počty zaměstnanců. Při výběru 
kritérií pro určení toho, na které orgány 
se mají vztahovat tyto nové požadavky na 
podávání zpráv, by se tedy měl klást větší 
důraz na výši bilanční sumy či na čistý 
obrat.

Or. pl

Pozměňovací návrh 12
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Rozmanitost pravomocí a stanovisek 
členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů společností usnadňuje dobré 
porozumění podnikové organizaci
a záležitostem. Umožňuje členům těchto 
orgánů konstruktivně zpochybňovat 
rozhodnutí řídících pracovníků a být 
otevřenější vůči inovativním myšlenkám, 
čímž se zamezí podobnosti názorů členů, 
tzv. fenoménu „skupinového myšlení“. 
Přispívá tak k účinnému dohledu nad 
řídícími pracovníky a úspěšné správě

(15) Rozmanitost pravomocí a stanovisek 
členů správních, řídících a dozorčích 
orgánů společností usnadňuje dobré 
porozumění podnikové organizaci
a záležitostem. Umožňuje členům těchto 
orgánů konstruktivně zpochybňovat 
rozhodnutí řídících pracovníků a být 
otevřenější vůči inovativním myšlenkám, 
čímž se zamezí podobnosti názorů členů, 
tzv. fenoménu „skupinového myšlení“. 
Takové záležitosti by se však měly 
ponechat na uvážení správy, vedení



PE521.485v02-00 8/23 AM\1007956CS.doc

CS

a řízení společnosti. Z tohoto důvodu by 
bylo důležité zvýšit transparentnost, pokud 
jde o politiku rozmanitosti společností. 
Tím by byl trh informován o postupech 
správy a řízení společností, a mohl by tak 
na společnosti vytvářet nepřímý tlak, aby 
posílily rozmanitost v rámci svých řídících
a dozorčích orgánů.

a dozorčích orgánů podniků.

Or. nl

Pozměňovací návrh 13
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla 
vztahovat pouze na velké společnosti 
kotované na burze. Proto by se tato 
povinnost neměla vztahovat na malé
a střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
by se měla vztahovat pouze na velké 
společnosti kotované na burze. Proto by se 
tato povinnost neměla vztahovat na malé
a střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
María Muñiz De Urquiza

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
by se měla vztahovat pouze na velké 
společnosti kotované na burze. Proto by se 
tato povinnost neměla vztahovat na malé
a střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
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rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 rizik souvisejících s těmito otázkami
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí.

rizik souvisejících s činnostmi společnosti, 
jež mohou mít za následek nebo již mají 
za následek závažné nepříznivé sociální
a environmentální dopady a dopady na 
lidská práva, a způsobu, jakým společnost 
tato rizika řídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Thijs Berman

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.

Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne na základě posouzení rizik
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odůvodněné vysvětlení, proč je nesleduje.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby investoři a spotřebitelé byli informováni o posouzení rizik, které společnosti 
vypracují v případě, že ve stanovených oblastech podávání zpráv o nefinančních informacích 
nesledují žádnou vlastní politiku. Odůvodněné vysvětlení umožní investorům a spotřebitelům, 
aby porozuměli tomu, jak společnosti ve svých vlastních strategiích vnímají a posuzují rizika.

Pozměňovací návrh 18
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců 
vychází.

Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, jako 
je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS), a mezinárodní 
rámce, jako je úmluva OSN „Global 
Compact“, obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti, 
norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce
o zásadách pro nadnárodní společnosti
a sociální politiku a globální iniciativa 
pro podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“).

Or. pl



PE521.485v02-00 12/23 AM\1007956CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 19
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací musí 
společnost uplatňovat obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec Organizace spojených 
národů „Chránit, dodržovat
a napravovat“, a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. Dále 
může společnost vycházet také
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází. Toto ustanovení se 
použije, aniž by byly dotčeny požadavky 
této směrnice nebo jiných právních 
předpisů Evropské unie či pokyny 
obsahující konkrétnější pravidla pro 
zveřejňování informací společnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování takových nefinančních 
informací společnost uvede, který právní 
rámec použila.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 21
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti, pozice společnosti
a jejích dopadů na lidská práva a jejích 
sociálních a environmentálních dopadů
zahrne tato analýza finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem pomoci společnostem při podávání 
zpráv vypracuje Evropská komise pokyny 
týkající se metodiky a využívání 
mezinárodních norem a nefinančních 
ukazatelů výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jean-Jacob Bicep
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pokyny zveřejní a nejpozději 
osmnáct měsíců po přijetí této směrnice 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o vypracování těchto pokynů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zřídí poradenskou skupinu pro 
otázky zveřejňování nefinančních 
informací, která bude podporovat 
provádění požadavků na podávání 
nefinančních zpráv, a vyváženým
a otevřeným způsobem zapojí zúčastněné 
strany do vypracování pokynů k metodice
a využívání mezinárodních norem
a nefinančních ukazatelů výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Daniël van der Stoep

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2
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Směrnice 78/660/EHS
Článek 46 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 46a se mění takto: vypouští se
a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno 
g), které zní:
„g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, cíle této politiky 
rozmanitosti, jak je prováděna, a výsledky 
ve vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“ '
b) doplňuje se nový odstavec 4, který zní:
„4. Ustanovení odst. 1 písm. g) se 
nevztahuje na společnosti ve smyslu 
článku 27.“

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 popis politiky rozmanitosti společnosti pro 
její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.

popis politiky rozmanitosti společnosti pro 
její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
cíle této politiky rozmanitosti, jak je 
prováděna, a výsledky ve vykazovaném 
období. Pokud společnost tuto politiku 
nezavedla, obsahuje výkaz jasné
a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
María Muñiz De Urquiza

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS a směrnice 83/349/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.

g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
cíle této politiky rozmanitosti, jak je 
prováděna, a výsledky ve vykazovaném 
období. Pokud společnost tuto politiku 
nezavedla, obsahuje výkaz jasné
a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Thijs Berman

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 53 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vymáhání
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Členské státy zajistí zavedení účinných
a dostatečných mechanismů, které umožní 
zajistit, aby společnosti zveřejňovaly 
nefinanční informace řádným způsobem,
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné vnitrostátní postupy, které umožní 
vymáhat dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí, a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické
i právnické osoby, které mají v souladu
s vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na tom, aby bylo 
zajištěno dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít riziku klamavé ekologické reklamy (tzv. green washing) a uvádění 
zavádějících informací, je nutné, aby v členských státech existovaly konkrétní mechanismy, 
které umožní tuto směrnici správně provést a vymáhat její dodržování. Pokud jde o fungování 
těchto mechanismů, měly by členské státy mít s ohledem na jejich velmi rozdílné podmínky 
flexibilní možnosti.

Pozměňovací návrh 29
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 U mateřských podniků podniků, jež mají 
být konsolidovány, jejichž celkový 
průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období přesahuje 500 a jež
k rozvahovému dni buď vykazují bilanční 
sumu přesahující 20 milionů EUR, nebo 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 
17,5 milionu EUR, nebo čistý obrat
přesahující 35 milionů EUR, musí přehled 
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
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výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, přičemž je třeba přihlížet
k celému dodavatelskému řetězci dané 
společnosti, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 rizik souvisejících s těmito otázkami
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí.

rizik souvisejících s těmito otázkami, které 
se týkají činností společnosti, jež mohou 
mít na následek nebo již mají za následek 
závažné nepříznivé sociální
a environmentální dopady či dopady na 
lidská práva, a způsobu, jakým společnost 
tato rizika řídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Thijs Berman

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
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společnost vysvětlení, proč je nesledují. společnost na základě posouzení rizik 
odůvodněné vysvětlení, proč je nesledují.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby investoři a spotřebitelé byli informováni o posouzení rizik, které společnosti 
vypracují v případě, že ve stanovených oblastech podávání zpráv o nefinančních informacích 
nesledují žádnou vlastní politiku. Odůvodněné vysvětlení umožní investorům a spotřebitelům, 
aby porozuměli tomu, jak společnosti ve svých vlastních strategiích vnímají a posuzují rizika.

Pozměňovací návrh 32
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Při poskytování těchto informací může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, jako 
je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS), a mezinárodní 
rámce, jako je úmluva OSN „Global 
Compact“, obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti, 
norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce
o zásadách pro nadnárodní společnosti
a sociální politiku a globální iniciativa 
pro podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“).

Or. pl
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Pozměňovací návrh 33
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací musí 
společnost uplatňovat obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec Organizace spojených 
národů „Chránit, dodržovat
a napravovat“, a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. Dále 
může vycházet také z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců vychází. 
Toto ustanovení se použije, aniž by byly 
dotčeny požadavky této směrnice nebo 
jiných právních předpisů Evropské unie či 
pokyny obsahující konkrétnější pravidla 
pro zveřejňování informací společnostmi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování takových nefinančních 
informací společnost uvede, který právní 
rámec použila.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 35
Thijs Berman

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vymáhání
Členské státy zajistí zavedení účinných
a dostatečných mechanismů, které umožní 
zajistit, aby společnosti zveřejňovaly 
nefinanční informace řádným způsobem,
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné vnitrostátní postupy, které umožní 
vymáhat dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí, a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické
i právnické osoby, které mají v souladu
s vnitrostátními právními předpisy 
oprávněný zájem na tom, aby bylo 
zajištěno dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít riziku klamavé ekologické reklamy (tzv. green washing) a uvádění 
zavádějících informací, je nutné, aby v členských státech existovaly konkrétní mechanismy, 
které umožní tuto směrnici správně provést a vymáhat její dodržování. Pokud jde o fungování 
těchto mechanismů, měly by členské státy mít s ohledem na jejich velmi rozdílné podmínky 
flexibilní možnosti.

Pozměňovací návrh 36
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 5 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Sledování a vymáhání

1. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
vhodné a účinné prostředky pro sledování
a účinné vymáhání v otázce zveřejňování 
nefinančních informací společnostmi, a to
v souladu s ustanoveními této směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby byly všem
osobám včetně právnických osob, které 
mají v souladu s kritérii stanovenými
v jejich vnitrostátních právních 
předpisech oprávněný zájem na zajištění 
toho, aby byla respektována ustanovení 
této směrnice, dostupná soudní nebo 
správní řízení určená k vymáhání 
povinností vyplývajících z této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Jean-Jacob Bicep
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Nejpozději [tři roky po přijetí této 
směrnice] Komise přezkoumá ustanovení 
článku 46 a podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, případně 
doplněnou o legislativní návrhy, která se 
bude týkat:
– nefinančních informací zveřejněných
v praxi včetně zahrnutí dodávkového 
řetězce, zda to je účinné, zda jsou
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k dispozici odpovídající pokyny a metody;
– pokroku v podávání zpráv
o nefinančních informacích ve světě;
– provádění rámce OSN „Chránit, 
dodržovat a napravovat“ a jeho obecných 
zásad a směrnic OECD pro nadnárodní 
společnosti;
– uplatňování ukazatelů využívání půdy, 
využívání vody, emisí skleníkových plynů
a využívání surovin; a
– účinnosti stávajících mechanismů 
ověřování a vymáhání.
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