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Pozmeňujúci návrh 4
Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zlepšiť súlad a 
porovnateľnosť nefinančných informácií 
zverejňovaných v celej Únii by sa malo od 
spoločností vyžadovať, aby do svojich
výročných správ začlenili nefinančný 
výkaz, ktorý by obsahoval informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz by 
mal obsahovať opis politík, výsledkov a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.

(6) S cieľom zlepšiť súlad a 
porovnateľnosť nefinančných informácií 
zverejňovaných v celej Únii by sa malo od 
spoločností vyžadovať, aby do svojich 
výročných správ začlenili nefinančný 
výkaz, ktorý by obsahoval informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz by 
mal obsahovať opis politík, výsledkov a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami. Mal by zahŕňať aj 
dodávateľské reťazce a ich 
subdodávateľov v prípade, že do týchto 
reťazcov sú zapojené významné subjekty.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 5
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pri poskytovaní týchto informácií sa 
môžu spoločnosti opierať o vnútroštátne 
rámce, rámce EÚ, ako napríklad schéma 
pre environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a medzinárodné rámce, ako 
napríklad dohovor OSN „Global 
Compact“, hlavné zásady v oblasti 

(7) Pri poskytovaní týchto informácií 
spoločnosti uplatňujú hlavné zásady 
v oblasti podnikania a ľudských práv, 
ktorými sa vykonáva rámec Organizácie 
Spojených národov (OSN) „Chrániť, 
rešpektovať a naprávať“, a usmernenia 
OECD pre nadnárodné spoločnosti a môžu 
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podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec OSN „chrániť, 
rešpektovať a naprávať“, usmernenie 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, norma Medzinárodnej 
organizácie pre normalizáciu ISO 26000, 
tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO) o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

sa tiež opierať o vnútroštátne rámce, 
rámce EÚ, ako je schéma pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a iné medzinárodné rámce, 
napríklad dohovor OSN „Global 
Compact“, normu Medzinárodnej 
organizácie pre normalizáciu ISO 26000, 
tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO) o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálnu iniciatívu pre 
podávanie správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Výročné správy by mali obsahovať 
hlavné nefinančné ukazovatele výkonnosti 
týkajúce sa konkrétneho odvetvia 
podnikania, a to v rozsahu potrebnom na 
pochopenie vplyvu spoločnosti v oblasti 
ľudských práv, sociálnych vecí 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
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existovali primerané a účinné prostriedky 
na presadzovanie úplného, presného 
a dôveryhodného zverejňovania 
nefinančných informácií zo strany 
spoločností, a to v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Inese Vaidere

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Európska rada na svojom zasadnutí v 
dňoch 24. a 25. marca 2011 vyzvala na 
zníženie celkového regulačného zaťaženia, 
a to najmä v prípade malých a stredných 
podnikov (MSP), na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni a navrhla opatrenia na 
zvýšenie produktivity, zatiaľ čo stratégia 
Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu sa zameriava na 
zlepšenie podnikateľského prostredia pre 
MSP a na podporu ich internacionalizácie. 
Podľa zásady „najskôr myslieť na malých“ 
by sa preto požiadavky na zverejňovanie 
podľa smernice 78/660/EHS a smernice 
83/349/EHS mali uplatňovať iba na určité 
veľké podniky a skupiny.

(10) Európska rada na svojom zasadnutí v 
dňoch 24. a 25. marca 2011 vyzvala na 
zníženie celkového regulačného zaťaženia, 
a to najmä v prípade malých a stredných 
podnikov (MSP), na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni, ocenila zámer 
Komisie navrhnúť spôsoby, ako vyňať 
mikropodniky z rozsahu pôsobnosti 
niektorých nariadení, a navrhla opatrenia 
na zvýšenie produktivity, zatiaľ čo 
stratégia Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu sa zameriava na 
zlepšenie podnikateľského prostredia pre 
MSP a na podporu ich internacionalizácie. 
Podľa zásady „najskôr myslieť na malých“ 
by sa preto požiadavky na zverejňovanie 
podľa smernice 78/660/EHS a smernice 
83/349/EHS mali uplatňovať iba na určité 
veľké podniky a skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Inese Vaidere
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mal vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 500 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. Mikropodniky a MSP by mali byť 
od dodatočných požiadaviek oslobodené a 
povinnosť zverejňovať nefinančný výkaz 
vo výročnej správe by sa mala vzťahovať 
len na tie spoločnosti, ktorých priemerný 
počet zamestnancov presahuje 500 a ktoré 
buď vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mal vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 500 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mala vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 250 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 17,5 milióna EUR, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 35 miliónov EUR.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pri prijímaní kritérií, podľa ktorých 
sa stanoví, na ktoré orgány sa má 
vzťahovať povinnosť zverejňovať 
nefinančné informácie, by sa mali brať 
do úvahy rozdielne úrovne hospodárskeho 
rozvoja v jednotlivých členských štátoch, 
z čoho vyplýva, že v záujme dosiahnutia 
rovnakého výsledku prostredníctvom 
hospodárskej činnosti bude v prípade 
každej krajiny potrebný iný priemerný 
počet zamestnancov. Pri výbere kritérií, 
podľa ktorých sa stanoví, na ktoré orgány 
sa majú vzťahovať tieto nové požiadavky 
na podávanie správ, by sa preto mal klásť 
väčší dôraz na bilančnú sumu alebo čistý 
obrat.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 12
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Rozmanitosť kompetencií a názorov 
členov správnych, riadiacich a dozorných 
orgánov spoločností uľahčuje dobré 
pochopenie organizácie a záležitostí 
podniku. Členom týchto orgánov umožňuje 
konštruktívne spochybňovať riadiace 
rozhodnutia a byť otvorenejší 
voči inovačným myšlienkam, čím sa 
zamedzí podobnosti názorov členov, tzv. 

(15) Rozmanitosť kompetencií a názorov 
členov správnych, riadiacich a dozorných 
orgánov spoločností uľahčuje dobré 
pochopenie organizácie a záležitostí 
podniku. Členom týchto orgánov umožňuje 
konštruktívne spochybňovať riadiace 
rozhodnutia a byť otvorenejší 
voči inovačným myšlienkam, čím sa 
zamedzí podobnosti názorov členov, tzv. 
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fenoménu „skupinového myslenia“. 
Prispieva tak k účinnému dohľadu nad 
manažmentom a úspešnej správe a 
riadeniu spoločnosti. Preto by bolo 
dôležité zlepšovať transparentnosť, 
pokiaľ ide o politiku rozmanitosti, ktorú 
spoločnosti uplatňujú. Trh by bol týmto 
spôsobom informovaný o postupoch 
správy a riadenia spoločnosti, čím sa na 
spoločnosti vyvíja nepriamy nátlak, aby 
mali rozmanitejšie predstavenstvá.

fenoménu „skupinového myslenia“. 
Rozhodovanie o takýchto záležitostiach by 
sa však malo prenechať 
administratívnym, riadiacim a dozorným 
orgánom spoločností.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 13
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú rozmanitosť, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, by 
sa mala vzťahovať len na veľké kótované 
spoločnosti. Táto povinnosť by sa nemala 
vzťahovať na malé a stredné podniky, 
ktoré môžu byť oslobodené od niektorých 
účtovných povinností vyplývajúcich z 
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a 
riadení podniku, ako je stanovené v 
článku 46a smernice 78/660/EHS. 
Spoločnosti, ktoré nemajú takúto politiku 
rozmanitosti, by nemali byť povinné ju 
zaviesť, ale mali by jednoznačne vysvetliť, 
prečo je to tak.

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú rozmanitosť, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, by sa 
mala vzťahovať len na veľké kótované 
spoločnosti. Táto povinnosť by sa nemala 
vzťahovať na malé a stredné podniky, 
ktoré môžu byť oslobodené od niektorých 
účtovných povinností vyplývajúcich z
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení 
podniku, ako je stanovené v článku 46a 
smernice 78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré 
nemajú takúto politiku rozmanitosti, by 
nemali byť povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú rozmanitosť, 
zdravotné postihnutie, vzdelanie a 
profesionálne skúsenosti, by sa mala 
vzťahovať len na veľké kótované 
spoločnosti. Táto povinnosť by sa nemala 
vzťahovať na malé a stredné podniky, 
ktoré môžu byť oslobodené od niektorých 
účtovných povinností vyplývajúcich z 
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení 
podniku, ako je stanovené v článku 46a 
smernice 78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré 
nemajú takúto politiku rozmanitosti, by 
nemali byť povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
María Muñiz De Urquiza

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú rozmanitosť, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, by sa 
mala vzťahovať len na veľké kótované 
spoločnosti. Táto povinnosť by sa nemala 
vzťahovať na malé a stredné podniky, 

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú rozmanitosť, 
zdravotné postihnutie, vzdelanie a 
profesionálne skúsenosti, by sa mala 
vzťahovať len na veľké kótované 
spoločnosti. Táto povinnosť by sa nemala 
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ktoré môžu byť oslobodené od niektorých 
účtovných povinností vyplývajúcich z 
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení 
podniku, ako je stanovené v článku 46a 
smernice 78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré 
nemajú takúto politiku rozmanitosti, by 
nemali byť povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

vzťahovať na malé a stredné podniky, 
ktoré môžu byť oslobodené od niektorých 
účtovných povinností vyplývajúcich z 
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení 
podniku, ako je stanovené v článku 46a 
smernice 78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré 
nemajú takúto politiku rozmanitosti, by 
nemali byť povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – zarážka iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 rizík súvisiacich s týmito záležitosťami a 
spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.

rizík súvisiacich s činnosťami spoločnosti, 
ktoré by mohli zapríčiniť alebo ktoré 
zapríčinili závažný negatívny vplyv 
v sociálnej oblasti, v oblasti životného 
prostredia a ľudských práv, a spôsobu 
riadenia týchto rizík spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Thijs Berman

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak spoločnosť neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje.

Ak spoločnosť neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne na základe 
hodnotenia rizík odôvodnené vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby investori a spotrebitelia boli informovaní o vyhodnotení rizika, ktoré 
spoločnosti vypracujú v prípade, že v stanovených oblastiach podávania nefinančných správ 
neuplatňujú žiadnu vlastnú politiku. Odôvodnené vysvetlenie umožní investorom 
a spotrebiteľom pochopiť, ako spoločnosti vnímajú a hodnotia riziká vo vlastných stratégiách.

Pozmeňujúci návrh 18
Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto informácií môže 
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, 
z ktorých rámcov vychádzala.

Pri poskytovaní takýchto informácií môže 
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, ako sú schéma pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a medzinárodné rámce, 
napríklad dohovor OSN „Global 
Compact“, hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec OSN „Chrániť, 
rešpektovať a naprávať“, usmernenia 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, norma Medzinárodnej 
organizácie pre normalizáciu ISO 26000, 
tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO) o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
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sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 19
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri poskytovaní takýchto informácií môže
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, 
z ktorých rámcov vychádzala.

Pri poskytovaní takýchto informácií 
spoločnosť uplatňuje hlavné zásady 
v oblasti podnikania a ľudských práv, 
ktorými sa vykonáva rámec Organizácie 
Spojených národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenia Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. 
Spoločnosť môže okrem toho vychádzať 
aj z vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ 
alebo medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresní, z ktorých rámcov 
vychádzala. Toto ustanovenie sa uplatňuje 
bez toho, aby boli dotknuté požiadavky 
tejto smernice alebo iných právnych 
predpisov či usmernení Európskej únie 
obsahujúcich konkrétnejšie pravidlá 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
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Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto nefinančných 
informácií spoločnosť uvedie, ktorý 
právny rámec použila.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 21
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločnosti.

Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločnosti, ako 
aj vplyvu na ľudské práva a sociálnych 
a environmentálnych vplyvov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európska komisia vypracuje usmernenie 
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k metodike a používaniu medzinárodných 
noriem a nefinančných ukazovateľov 
výkonnosti, aby pomohla spoločnostiam 
pri podávaní správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr 18 mesiacov od prijatia 
smernice Komisia uverejní toto 
usmernenie a predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vývoji tohto 
usmernenia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vyváženým a otvoreným 
spôsobom ustanoví poradnú skupinu pre 
usmernenia k zverejňovaniu 
nefinančných informácií s cieľom 
podporiť plnenie požiadaviek na 
podávanie nefinančných správ a zapojiť 
zainteresované strany do vypracúvania 
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usmernení k metodike a používaniu 
medzinárodných noriem a nefinančných 
ukazovateľov výkonnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Daniël van der Stoep

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Článok 46a sa mení takto: vypúšťa sa
(a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):
‘g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, vzdelanie a profesionálne 
skúsenosti, ciele tejto politiky 
rozmanitosti, ako sa vykonáva a výsledky 
vo vykazovanom období. Ak spoločnosť 
nemá takúto politiku, výkaz obsahuje 
jasné a odôvodnené vysvetlenie, prečo je 
to tak. '
(b) Dopĺňa sa tento odsek 4:
„4. Písmeno g) odseku 1 sa nevzťahuje na 
spoločnosti v zmysle článku 27.“ 

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 a – odsek 1 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opis politiky rozmanitosti, ktorú
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, vzdelanie a profesionálne 
skúsenosti, ciele tejto politiky rozmanitosti, 
ako sa vykonáva a výsledky 
vo vykazovanom období. Ak spoločnosť 
nemá takúto politiku, výkaz obsahuje jasné 
a odôvodnené vysvetlenie, prečo je to tak.

opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, zdravotné postihnutie, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, ciele 
tejto politiky rozmanitosti, ako sa 
vykonáva, a výsledky vo vykazovanom 
období. Ak spoločnosť nemá takúto 
politiku, výkaz obsahuje jasné a 
odôvodnené vysvetlenie, prečo je to tak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
María Muñiz De Urquiza

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS a smernica 83/349/EHS
Článok 46 a – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, vzdelanie a profesionálne 
skúsenosti, ciele tejto politiky rozmanitosti, 
ako sa vykonáva a výsledky 
vo vykazovanom období. Ak spoločnosť 
nemá takúto politiku, výkaz obsahuje jasné 
a odôvodnené vysvetlenie, prečo je to tak.

(g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, zdravotné postihnutie, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, ciele 
tejto politiky rozmanitosti, ako sa 
vykonáva, a výsledky vo vykazovanom 
období. Ak spoločnosť nemá takúto 
politiku, výkaz obsahuje jasné a 
odôvodnené vysvetlenie, prečo je to tak.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 28
Thijs Berman

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
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Smernica 78/660/EHS
Článok 53 a – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Presadzovanie
Členské štáty zabezpečia zavedenie 
účinných a primeraných mechanizmov s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie 
riadnym spôsobom, v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
účinné vnútroštátne postupy 
na presadzovanie dodržiavania povinností 
stanovených touto smernicou a aby tieto 
postupy boli dostupné všetkým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré majú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
oprávnený záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom predísť riziku podávania klamlivých informácií o ekologických vlastnostiach 
výrobkov (tzv. green washing) a uvádzania zavádzajúcich informácií je nutné, aby v členských 
štátoch existovali konkrétne mechanizmy, ktoré umožnia túto smernicu správne vykonať a 
presadzovať jej dodržiavanie. S cieľom zohľadniť veľmi rozmanitú situáciu v jednotlivých 
štátoch by sa členským štátom mala poskytnúť pružnosť, pokiaľ ide o fungovanie týchto 
mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 29
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade materských podnikov podnikov, V prípade materských podnikov, ktoré sa 
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ktoré sa majú konsolidovať a ktorých 
celkový priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia prekračuje 500 a 
ktoré k súvahovému dňu buď vykazujú 
bilančnú sumu presahujúcu 20 miliónov
EUR, alebo čistý obrat presahujúci 40
miliónov EUR, prehľad obsahuje aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

majú konsolidovať a ktorých celkový 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 250, a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 17,5 milióna EUR, 
alebo čistý obrat presahujúci 35 miliónov 
EUR, prehľad obsahuje aj nefinančný 
výkaz obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu a zohľadňujúci 
kompletný dodávateľský reťazec 
spoločnosti vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 rizík súvisiacich s týmito záležitosťami a 
spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.

rizík súvisiacich s týmito záležitosťami 
spojenými s činnosťami spoločnosti, ktoré 
by mohli zapríčiniť alebo ktoré zapríčinili 
závažný negatívny vplyv v sociálnej 
oblasť, v oblasti životného prostredia 
alebo ľudských práv, a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Thijs Berman

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
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Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak podniky zahrnuté do konsolidácie 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú.

Ak podniky zahrnuté do konsolidácie ako
celku neuplatňujú politiky v súvislosti s 
jednou alebo viacerými z týchto záležitostí, 
spoločnosť poskytne odôvodnené
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú, ktoré 
bude vychádzať z vyhodnotenia rizík.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby investori a spotrebitelia boli informovaní o vyhodnotení rizika, ktoré 
spoločnosti vypracujú v prípade, že v stanovených oblastiach podávania nefinančných správ 
neuplatňujú žiadnu vlastnú politiku. Odôvodnené vysvetlenie umožní investorom 
a spotrebiteľom pochopiť, ako spoločnosti vnímajú a hodnotia riziká vo vlastných stratégiách.

Pozmeňujúci návrh 32
Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže 
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov sa vychádzalo.

Pri poskytovaní takýchto informácií môže 
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, ako sú schéma pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a medzinárodné rámce, 
napríklad dohovor OSN „Global 
Compact“, hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec OSN „Chrániť, 
rešpektovať a naprávať“, usmernenia 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, norma Medzinárodnej 
organizácie pre normalizáciu ISO 26000, 
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tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO) o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 33
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže 
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov sa vychádzalo.

Pri poskytovaní takýchto informácií 
spoločnosť uplatňuje hlavné zásady 
v oblasti podnikania a ľudských práv, 
ktorými sa vykonáva rámec Organizácie 
Spojených národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenia Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. 
Spoločnosť môže okrem toho vychádzať 
aj z vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ 
alebo medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresní, z ktorých rámcov 
vychádzala. Toto ustanovenie sa uplatňuje 
bez toho, aby boli dotknuté požiadavky 
tejto smernice alebo iných právnych 
predpisov či usmernení Európskej únie 
obsahujúcich konkrétnejšie pravidlá 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločností. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Andrzej Grzyb
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní takýchto nefinančných 
informácií spoločnosť uvedie, ktorý 
právny rámec použila.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 35
Thijs Berman

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno b
Smernica 83/394/EHS
Článok 36 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Presadzovanie
Členské štáty zabezpečia zavedenie 
účinných a primeraných mechanizmov s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie 
riadnym spôsobom, v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
účinné vnútroštátne postupy 
na presadzovanie dodržiavania povinností 
stanovených touto smernicou a aby tieto 
postupy boli dostupné všetkým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré majú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
oprávnený záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom predísť riziku podávania klamlivých informácií o ekologických vlastnostiach 
výrobkov (tzv. green washing) a uvádzania zavádzajúcich informácií je nutné, aby v členských 
štátoch existovali konkrétne mechanizmy, ktoré umožnia túto smernicu správne vykonať a 
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presadzovať jej dodržiavanie. S cieľom zohľadniť veľmi rozmanitú situáciu v jednotlivých 
štátoch by sa členským štátom mala poskytnúť pružnosť, pokiaľ ide o fungovanie týchto 
mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 36
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 a
Monitorovanie a presadzovanie

1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali 
primerané a účinné prostriedky na účinné 
monitorovanie a presadzovanie povinnosti 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločnosťami v súlade s ustanoveniami 
s touto smernicou.
2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
súdne a/alebo správne konania na 
presadzovanie dodržiavania povinností 
vyplývajúcich z tejto smernice dostupné 
všetkým osobám vrátane právnických 
osôb, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi oprávnený záujem na zaistení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Jean-Jacob Bicep
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia najneskôr [tri roky od prijatia 
tejto smernice] preskúma ustanovenia 
článku 46 a predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade v prípade potreby 
spolu s legislatívnymi návrhmi týkajúcimi 
sa:
– nefinančných informácií 
zverejňovaných v praxi vrátane informácií 
o dodávateľskom reťazci, o tom, či je 
účinný a či sú poskytované primerané 
usmernenia a metódy;
– pokroku v podávaní nefinančných správ 
na celom svete;
– vykonávania rámca OSN „Chrániť, 
rešpektovať a naprávať“ a jeho hlavných 
zásad, ako aj usmernení OECD pre 
nadnárodné spoločnosti;
– používania ukazovateľov využívania 
pôdy, využívania vody, emisií
skleníkových plynov a využívania 
materiálov; ako aj
– účinnosti existujúcich mechanizmov 
overovania a presadzovania.
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