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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Hlava

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa menia smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide 
o zverejňovanie, nefinančných informácií a 
informácií týkajúcich sa rozmanitosti 
niektorými veľkými spoločnosťami a 
skupinami

ktorou sa menia smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide 
o zverejňovanie finančných, nefinančných 
informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti niektorými veľkými 
spoločnosťami a skupinami

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V záujme zabezpečenia dôvery 
občanov EÚ v spoločnosti je rozhodujúce 
zabezpečiť vyššiu transparentnosť 
týkajúcu sa činností veľkých spoločností, 
najmä pokiaľ ide o názov (názvy) 
spoločností, povahu činností a ich 
geografickú polohu, obrat, počet 
zamestnancov prepočítaný na počet 
zamestnancov pracujúcich na plný 
úväzok, nadobudnuté zisky, uhradená daň 
zo zisku a získané dotácie. Povinné 
predkladanie správ v tejto oblasti tak môže 
považovať za dôležitý prvok spoločenskej 
zodpovednosti podnikov voči 
zainteresovaným subjektom a spoločnosti.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Podávanie správ o udržateľnosti je 
rozhodujúci krok pri zvládaní prechodu 
na udržateľné svetové hospodárstvo, také, 
v ktorom sa dlhodobá ziskovosť spája so 
sociálnou spravodlivosťou a ochranou 
životného prostredia. Transparentnosť 
a zodpovednosť sa v súčasnosti stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou diskusií 
o rozvojovom programe na obdobie po 
roku 2015 a o cieľoch trvalo 
udržateľného rozvoja. Keďže podávanie 
správ o udržateľnosti prispieva 
k meraniu, monitorovaniu a riadeniu 
výkonnosti a vplyvov, ponúka tak 
príležitosť na rozšírenie využívania 
kapacity súkromného sektora, aby 
pozitívne ovplyvnil trvalo udržateľný 
rozvoj.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Takisto je nevyhnutné zaviesť určité 
minimálne právne požiadavky, pokiaľ ide o 
rozsah informácií, ktoré by mali podniky v 
celej Únii sprístupniť verejnosti. Výročné 
správy by mali poskytovať verný a 
komplexný prehľad o politikách, 
výsledkoch a rizikách podniku.

(5) Takisto je nevyhnutné zaviesť určité 
minimálne právne požiadavky, pokiaľ ide 
o rozsah informácií, ktoré by mali podniky 
v celej Únii sprístupniť verejnosti. Výročné 
správy by mali poskytovať verný 
a komplexný prehľad o politikách, 
výsledkoch a rizikách, ako aj o presnom 
určení sociálnych investícií podniku
a jeho dcérskych spoločností.
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Pozmeňujúci návrh 5

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, 
opatrení proti diskriminácii, dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii 
a úplatkárstvu. Tento výkaz by mal 
obsahovať opis politík a výsledkov a 
presné určenie sociálnych investícií a rizík 
súvisiacich s uvedenými záležitosťami, a to
aj v rámci celého dodávateľského 
reťazca.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Zverejňovanie nefinančných 
informácií by malo byť založené na 
procesoch náležitej starostlivosti 
vychádzajúcich z posudzovania rizík, 
ktoré by mali spoločnosti využívať na 
identifikáciu, prevenciu a primerané 
zmiernenie súčasných a prípadných 
nepriaznivých vplyvov vo vzťahu k 
veľkosti podnikov, povahe a okolnostiam 
operácií a závažnosti rizika nepriaznivých 
vplyvov. Zásady náležitej starostlivosti boli 
uvedené v usmerneniach Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pre nadnárodné spoločnosti a v hlavných 
zásadách OSN v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
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rámec OSN „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a ktoré sa Komisia zaviazala 
dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Spoločnosti by mali tiež poskytnúť 
podrobné informácie o otázkach 
spojených s najvýznamnejšími rizikami, 
s ktorými súvisia závažné vplyvy, ako aj 
podrobné informácie o každom závažnom 
vplyve, ktorý sa naplnil. Význam, ktorý sa 
pripisuje riziku, by mal závisieť od 
pravdepodobnosti jeho naplnenia 
v spojitosti so závažnosťou možných 
vplyvov. Závažnosť vplyvov by sa mala 
posudzovať v závislosti od ich rozsahu 
a významnosti, počtu postihnutých 
jednotlivcov, a to v súčasnosti alebo 
v budúcnosti, a nenapraviteľného 
charakteru týchto rizík z hľadiska 
akýchkoľvek obmedzení, ktoré bránia 
v obnove situácie na stav minimálne 
rovnaký alebo zodpovedajúci stavu, ktorý 
existoval pred vznikom nepriaznivého 
vplyvu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Prechod k udržateľnému svetovému 
hospodárstvu stimulujú častejšie odkazy 
na existujúce rámce udržateľnosti a 
podávania správ, ako aj nepretržité 
objavovanie nových rámcov. Avšak 
vzhľadom na celosvetový nárast politík 
podávania správ o udržateľnosti, a to 
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i v rozvojových krajinách, sa zlaďovanie 
a harmonizácia rámcov stáva čoraz 
väčšou výzvou, ktorou sa treba zaoberať, 
pretože existuje riziko, že sa tieto normy 
budú prekrývať, že budú v rozpore alebo 
si budú dokonca navzájom konkurovať.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6d) Medzi sociálne otázky patrí 
zodpovedné správanie v oblasti daňového 
plánovania s cieľom zabezpečiť, aby sa 
zaplatil spravodlivý podiel dane na 
správnom mieste a aby sa zamedzilo 
agresívnemu vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam.

Pozmeňujúci návrh 10

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 
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 

(7) Pri poskytovaní informácií o tom, ako 
spoločnosti dodržiavajú práva a hodnoty 
chránené predpismi medzinárodného 
práva, spoločnosti uplatňujú hlavné 
zásady v oblasti podnikania a ľudských 
práv, ktorými sa vykonáva rámec OSN 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“, 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti, sa môžu tiež
spoločnosti opierať o vnútroštátne rámce, 
rámce EÚ, ako napríklad schéma pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a iné medzinárodné rámce, ako 
napríklad dohovor OSN „Global
Compact“, norma Medzinárodnej 
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týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

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, alebo o súbor 
vyčísliteľných, odvetvových sociálnych 
kritérií, ktorý Európska únia schválila 
napríklad v rámci „sociálneho 
označovania“.

Odôvodnenie

Harmonizovaný celosvetový rámec pre podávanie správ o udržateľnosti je v záujme 
spoločností pôsobiacich v svetovom hospodárstve. Usmernenia OECD sa týkajú všetkých 
hlavných oblastí podnikateľskej etiky. V nadväznosti na prácu profesora Johna Ruggieho 
Rada OSN pre ľudské práva jednomyseľne schválila 16. júna 2011 hlavné zásady, ktorými sa 
vykonáva rámec OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“. Vzhľadom na ich komplexný rozsah 
v oblasti udržateľnosti a na ich doplnkovosť by sa tieto dva rámce mali používať ako základ 
zosúlaďovania a harmonizácie podávania správ.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Výročné správy obsahujú nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti týkajúce sa 
konkrétneho odvetvia podnikania, a to 
v rozsahu potrebnom na pochopenie 
vplyvu ľudských práv, sociálnych 
a environmentálnych vplyvov na 
spoločnosti. Pokiaľ ide 
o environmentálne aspekty, nefinančné 
ukazovatele by mali zahŕňať 
vyhodnotenie emisií skleníkových plynov 
a využívania materiálov, vody a pôdy. 
Toto vyhodnotenie by malo obsahovať 
odhad využitia týchto zdrojov 
v dodávateľskom reťazci spoločnosti.

Odôvodnenie

Európska komisia zakotvila tieto ukazovatele vo svojom oznámení z 20.septembra 2011 
s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje. 
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) V záujme posilnenia súladu 
a porovnateľnosti nefinančných 
informácií poskytovaných spoločnosťami 
by Komisia mala vypracovať usmernenia 
k používaniu hlavných ukazovateľov 
výkonnosti a metodiku merania 
zdrojov, ako aj medzinárodných rámcov, 
najmä pokiaľ ide o zodpovednosť 
podnikov za dodržiavanie práv a hodnôt 
chránených predpismi medzinárodného 
práva.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7c) Členské štáty zabezpečia, aby 
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.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V súlade s odporúčaniami správy 
GEO-5 Programu OSN pre životné 
prostredie by cieľom integrácie 
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environmentálnych, ekonomických 
a sociálnych údajov malo byť 
poskytovanie pravdivého posúdenia 
vplyvu na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Prístup investorov k nefinančným 
informáciám musí takisto umožniť prílev 
investícií do sociálne zodpovedných 
podnikov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Zverejnenie nefinančných informácií 
by malo umožniť zavedenie udržateľnej a 
inkluzívnej investičnej stratégie, ktorá by 
zahŕňala doložku o sociálnej 
zodpovednosti podnikov s konkrétnymi 
usmerneniami pre investorov, ako aj 
efektívnu metodiku pre dohľad verejných 
orgánov nad výslednými investíciami z 
hľadiska ich dôsledkov v sociálnej a 
environmentálnej oblasti; 

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a.Požiadavka zverejňovať nefinančné 
informácie takisto zahŕňa zabezpečenie 
potrebnej rovnováhy medzi výsledkami 
dosiahnutými v environmentálnej oblasti 
a sociálnej oblasti, aby bolo zverejňovanie 
v súlade so zásadami sociálnej 
zodpovednosti podnikov a nezahŕňalo iba 
environmentálne údaje. 

Pozmeňujúci návrh 18

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 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.

(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.

Odôvodnenie

Vymedzenie veľkej spoločnosti by sa malo vykladať v súlade so súčasným vymedzením 
uvedeným vo 4. smernici o ročnej účtovnej uzávierke, podľa ktorej je spoločnosť veľká vtedy, 
ak priemerný počet jej zamestnancov presahuje 250 a buď vykazuje celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 17,5 milióna EUR, alebo má čistý obrat presahujúci 35 miliónov EUR.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Európska rada na svojom zasadnutí 
22. mája 2013 vyzvala, aby sa ako súčasť 
revízie tejto smernice zaviedla povinnosť 
podávania správ podľa jednotlivých 
krajín pre všetky veľké podniky a skupiny. 
Preto by veľké spoločnosti 
a verejnoprávne subjekty v záujme 
zabezpečenia väčšej transparentnosti 
platieb uhrádzaných vládam mali 
každoročne v správach zverejňovať 
významné platby uhrádzané vládam 
v krajinách, v ktorých pôsobia. Takéto 
informácie by mali byť v rámci možností 
zverejnené formou prílohy k výročným 
finančným výkazom alebo ku 
konsolidovaným finančným výkazom 
príslušného podniku.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) V záujme zmiernenia agresívneho 
daňového plánovania a vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam zo strany 
podnikov EÚ by členské štáty mali v 
súlade s odporúčaním Európskej komisie 
v súvislosti s agresívnym daňovým 
plánovaním z 12. decembra a so správou 
OECD o pokroku pre skupinu G20 z 5. 
septembra 2013 zaviesť všeobecné 
pravidlá proti vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam. Ďalej by veľké podniky 
v Únii mali uverejniť správu o svojich 
systémoch agresívneho daňového 
plánovania vrátane ďalších náležitých 
informácií.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Požiadavka zverejňovania 
nefinančných informácií si vyžaduje 
zriadenie ratingových agentúr, ktoré budú 
v prípade potreby Európskou úniou 
oprávnené overovať spoľahlivosť 
zverejňovaných informácií. 

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Dodávateľský reťazec podniku 
môže byť k odpojený od zdroja a 
zodpovednosti a môže preto predstavovať 
významné riziká nielen pre samotné 
podniky, ale v dôsledku podnikateľskej 
činnosti podniku aj pre širšiu spoločnosť. 
Z tohto dôvodu je dôležité, aby podniky 
uplatňovali voči svojim dodávateľským 
reťazcom náležitú starostlivosť, a to 
i vtedy, keď využívajú subdodávateľov, 
a aby tieto konkrétne politiky zverejnili 
s cieľom zmierniť tieto riziká 
a informovať zúčastnené strany 
o hodnoteniach, ktoré vykonali.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Povinnosť zverejniť politiky (16) Povinnosť zverejniť politiky 
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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 
podniky. 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.

rozmanitosti pre správne, riadiace 
a dozorné orgány, pokiaľ ide o článok 21 
Charty základných práv a článok 19 
ZFEÚ, 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.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17a.Požiadavka zverejňovať nefinančné 
informácie by sa mohla zohľadňovať ako 
kritérium verejného obstarávania počas 
budúcej revízie smernice o verejnom 
obstarávaní.

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) V prípade spoločností, ktorých 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 500 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 

(b) V prípade spoločností, ktorých 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 250 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
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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:

sumu presahujúcu 17,5 milióna EUR, 
alebo čistý obrat presahujúci 35 miliónov 
EUR, prehľad obsahuje aj nefinančný 
výkaz obsahujúci informácie týkajúce sa 
rovnako environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
antidiskriminačných opatrení,
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu, ktorý zohľadňuje 
kompletný dodávateľský reťazec danej 
spoločnosti, vrátane:

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 787/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – podbod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) presného určenia sociálnych 
investícií.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – podbod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) opisu politiky náležitej starostlivosti, 
ktorú spoločnosť uplatňuje na svoje 
správne, riadiace a dozorné orgány, vo 
vzťahu k svojim dodávateľským reťazcom 
a subdodávateľom minimálne 
v oblastiach týkajúcich sa 
environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Opis by mal 
obsahovať aj ciele tejto politiky náležitej 
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starostlivosti, informácie o tom, ako sa 
vykonáva, a výsledky za vykazované 
obdobie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – podbod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iiia) analýzy využívania zdrojov vrátane 
aspoň využívania pôdy, využívania vody, 
emisií skleníkových plynov a využívania 
materiálov.

Odôvodnenie

Zverejnenie environmentálnych informácií môže podporiť ochranu životného prostredia, ak 
týmto spôsobom zainteresované strany získajú náležité, presné a porovnateľné informácie. 
Aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti, je potrebné ustanoviť 
minimálneho spoločného menovateľa podávania správ. Európska komisia v pláne pre 
efektívne využívanie zdrojov na rok 2011 navrhla pri meraní využívania zdrojov uplatňovať 
štyri hlavné ukazovatele – vody, pôdy, materiálov a uhlíka. Tieto ukazovatele podporil EP, 
ako aj Európska platforma pre efektívne využitie zdrojov. Mali by byť zahrnuté do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 2

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 odôvodnené
vysvetlenie, prečo ich neuplatňuje, ktoré 
bude vychádzať z posúdenia rizík.
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Odôvodnenie

Zverejnenie nefinančných informácií je zásadným prostriedkom na zlepšenie zodpovedných 
obchodných praktík a na riadenie premeny na udržateľné svetové hospodárstvo teda také, 
v ktorom sa spája dlhodobá ziskovosť so sociálnou spravodlivosťou a ochranou životného 
prostredia. Používatelia správ by mali mať vďaka „vysvetleniu“ možnosť pochopiť, ako 
spoločnosti vnímajú a hodnotia riziká vo svojich vlastných stratégiách.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 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 zohľadní svoju zodpovednosť 
za dodržiavanie práv a hodnôt 
chránených predpismi medzinárodného 
práva. V tejto súvislosti spoločnosť 
uplatňuje hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec Organizácie Spojených 
národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenie Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. 
Okrem toho môže spoločnosť vychádzať z 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov 
alebo zo súboru kvantifikovateľných a 
odvetvových sociálnych kritérií, ktorý EÚ 
schválila napríklad v rámci systému 
„sociálneho označovania“, 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 pokynov Európskej únie 
obsahujúcich konkrétnejšie pravidlá 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločností.
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Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) Analýza obsahuje finančné aj 
nefinančné hlavné ukazovatele výkonnosti 
relevantné pre konkrétne podnikanie, a to v 
rozsahu potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločnosti a jej 
sociálnych vplyvov, vplyvov na ľudské 
práva a vplyvov na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Európska komisia vypracuje 
usmernenie k metodike a využívaniu 
medzinárodných noriem a nefinančných 
ukazovateľov výkonnosti, ako sa uvádza 
v článku 46 ods. 1, aby pomohla 
spoločnostiam pri podávaní správ.
Komisia usmernenie uverejní. Najneskôr 
do 18 mesiacov od prijatia smernice 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu o vypracovaní usmernenia. 

Odôvodnenie

S cieľom optimalizovať podávanie správ o udržateľnosti podnikov by Komisia mala poskytnúť 
priebežné usmernenie k vhodným hlavným ukazovateľom výkonnosti a metodike merania 
zdrojov, pričom by mala vychádzať z používania medzinárodných noriem.
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Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) 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 
usmernení k metodike a používaniu 
medzinárodných noriem a nefinančných 
ukazovateľov výkonnosti, ako sa uvádza 
v článku 46 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 34

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

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 článok 21 Charty základných práv 
a článok 19 ZFEÚ, 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.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
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Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 78/660/ES
Článok 46a – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dopĺňa sa tento bod ca):
(ca) S cieľom posúdiť primeranosť metód 
daňových znížení využitých podnikom by 
sa mal presne uviesť opis štruktúry 
daňového plánovania podniku, ktorého 
súčasťou sú minimálne:
(i) štruktúra agresívneho daňového 
plánovania vrátane všeobecného obsahu 
prijatých odporúčaní;
(ii) štruktúra systému transferových cien 
a to, či boli transferové ceny odsúhlasené 
finančnými orgánmi v každej 
z dotknutých krajín;
(iii) rozhodnutie o trvalom usadení 
podniku a zoznam krajín, v ktorých 
podnik pôsobí bez toho, že by v nich bol 
trvalo usadený;
(iv) metódy narúšania základu dane 
prostredníctvom odpočtu úrokov, 
licenčných poplatkov a iných finančných 
platieb vrátane toho, kde sa vyvíjajú 
značky, kde tieto platby uhrádzajú dcérske 
podniky a či ich vlastní materský podnik 
v ich hlavnej prevádzkarni, a pokiaľ ich 
nevlastní, kde majú svoje sídlo na daňové 
účely;
(v) kde sa uskutočňuje výskum a vývoj 
a akým spôsobom sa táto skutočnosť 
finančne zohľadňuje v dcérskych 
podnikoch.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Konsolidovaná výročná správa obsahuje 
verný prehľad vývoja a výkonnosti 
podnikania a pozície podnikov zahrnutých 
do konsolidácie branej ako celok spolu 
s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým 
čelia.

Konsolidovaná výročná správa obsahuje 
verný prehľad vývoja a výkonnosti 
podnikania a pozície podnikov zahrnutých 
do konsolidácie branej ako celok spolu 
s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým 
čelia, vrátane celého dodávateľského 
reťazca.

Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade materských podnikov podnikov, 
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:

V prípade materských podnikov, ktoré sa 
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 
rovnako environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
antidiskriminačných opatrení, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii, ktorý zohľadňuje kompletný 
dodávateľský reťazec danej spoločnosti, 
vrátane:

Odôvodnenie

Vymedzenie veľkej spoločnosti by sa malo vykladať v súlade so súčasným vymedzením 
uvedeným vo 4. smernici o ročnej účtovnej uzávierke, podľa ktorej je spoločnosť veľká vtedy, 
ak priemerný počet jej zamestnancov presahuje 250 a buď vykazuje celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 17,5 milióna EUR, alebo má čistý obrat presahujúci 35 miliónov EUR. Správa o 
nefinančných záležitostiach a riziku týkajúcom sa týchto záležitostí nie je úplná bez 
relevantných informácií o celom dodávateľskom reťazci.



PE519.686v02-00 22/29 AD\1008486SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) presného určenia sociálnych 
investícií.

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) rizík súvisiacich s týmito záležitosťami 
a spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou;

(iii) rizík súvisiacich s týmito záležitosťami 
spojenými s operáciami spoločnosti, ktoré 
pravdepodobne budú viesť alebo viedli 
k závažným nepriaznivým vplyvom na 
spoločnosť, životné prostredie alebo 
ľudské práva, a spôsobu riadenia týchto 
rizík spoločnosťou;

Odôvodnenie

Poňatie rizika má viacero aspektov. Podnik čelí istým rizikám a zároveň môže vytvárať iné 
riziká pre spoločnosť. A práve tie môžu zase vytvoriť riziká pre podnik. V súlade s 
usmerneniami OECD pre nadnárodné spoločnosti a hlavnými zásadami v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva rámec OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“ musia 
byť všetky aspekty rizika začlenené do podávania správ, aby návrh splnil svoje ciele. 

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 4 – bod iii a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) opis politiky náležitej starostlivosti, 
ktorú skupina uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, vo vzťahu 
k svojim dodávateľským reťazcom 
a subdodávateľom minimálne 
v oblastiach týkajúcich sa 
environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Opis by mal 
obsahovať aj ciele tejto politiky náležitej 
starostlivosti, ako sa vykonáva a výsledky 
za vykazované obdobie.

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iiia) analýzy využívania zdrojov, a to 
aspoň vrátane využívania pôdy, 
využívania vody, emisií skleníkových
plynov a využívania materiálov;

Odôvodnenie

Zverejnenie environmentálnych informácií môže podporiť ochranu životného prostredia, ak 
týmto spôsobom zainteresované strany získajú náležité, presné a porovnateľné informácie. 
Aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti, je potrebné ustanoviť 
minimálneho spoločného menovateľa podávania správ. Európska komisia v pláne pre 
efektívne využívanie zdrojov na rok 2011 navrhla pri meraní využívania zdrojov uplatňovať 
štyri hlavné ukazovatele – vody, pôdy, materiálov a uhlíka. Tieto ukazovatele podporil EP, 
ako aj Európska platforma pre efektívne využitie zdrojov. Mali by byť teda zahrnuté do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
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 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
odôvodnené vysvetlenie, prečo ich 
neuplatňujú, ktoré bude vychádzať 
z posúdenia rizík.

Odôvodnenie

Zverejnenie nefinančných informácií je zásadným prostriedkom na zlepšenie zodpovedných 
obchodných praktík a na riadenie premeny na udržateľné svetové hospodárstvo teda také, 
v ktorom sa spája dlhodobá ziskovosť so sociálnou spravodlivosťou a ochranou životného 
prostredia. Používatelia správ by mali mať vďaka „vysvetleniu“ možnosť pochopiť, ako 
spoločnosti vnímajú a hodnotia riziká vo svojich vlastných stratégiách.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 zohľadní svoju zodpovednosť 
za dodržiavanie práv a hodnôt 
chránených predpismi medzinárodného 
práva. V tejto súvislosti spoločnosť 
uplatňuje hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec Organizácie Spojených 
národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenie Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. 
Okrem toho sa v konsolidovanej výročnej 
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správe môže vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, z 
ktorých rámcov sa vychádzalo. Toto 
ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby 
boli dotknuté požiadavky tejto smernice 
alebo iných právnych predpisov či 
pokynov Európskej únie obsahujúcich 
konkrétnejšie pravidlá zverejňovania 
nefinančných informácií spoločností.

Odôvodnenie

Harmonizovaný celosvetový rámec pre podávanie správ o udržateľnosti je v záujme 
spoločností pôsobiacich v svetovom hospodárstve. Usmernenia OECD sa týkajú všetkých 
hlavných oblastí podnikateľskej etiky. V nadväznosti na prácu profesora Johna Ruggieho 
Rada OSN pre ľudské práva jednomyseľne schválila 16. júna 2011 hlavné zásady, ktorými sa 
vykonáva rámec OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“. Vzhľadom na ich komplexný rozsah 
v oblasti udržateľnosti a na ich doplnkovosť by sa tieto dva rámce mali používať ako základ 
zosúlaďovania a harmonizácie podávania správ.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Smernica 2013/34/EHS
Kapitola 10 – článok 41 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zmeny smernice 2013/34/EÚ 
(podávanie správ podľa jednotlivých 
krajín)
Smernica 2013/34/EÚ sa mení a dopĺňa 
takto:
(1) V kapitole 10 článku 41 sa dopĺňa 
tento odsek 6:
6. „správa podľa jednotlivých krajín“ sú 
nižšie uvedené finančné informácie, ktoré 
podnik podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) 
a c) a článku 3 ods. 4 poskytne pre každý 
členský štát a tretiu krajinu, v ktorých 
pôsobí:
a) označenie, povahy činností a 
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geografickú polohu;
b) obrat;
c) počet zamestnancov prepočítaný na 
počet zamestnancov na plný úväzok;
d) zisk alebo strata pred zdanením;
e) daň zo zisku alebo straty;
f) získané dotácie z verejných zdrojov;
(2) V kapitole 10 článku 42 sa odseky 1 
a 2 menia takto:
Článok 42
Podniky s povinnosťou podávať správy 
o platbách uhrádzaných vládam a správu 
podľa jednotlivých krajín
1. Členské štáty vyžadujú od veľkých 
podnikov a všetkých subjektov verejného 
záujmu pôsobiacich v ťažobnom 
priemysle alebo v oblasti klčovania 
pralesov, aby každoročne vypracúvali 
a uverejňovali správu o platbách vládam. 
Členské štáty tiež vyžadujú od veľkých 
podnikov a všetkých subjektov verejného 
záujmu, aby každoročne zverejňovali 
správu podľa jednotlivých krajín na 
konsolidovanom základe za rozpočtový 
rok.
2. Tieto povinnosti sa nevzťahujú na 
akýkoľvek podnik, na ktorý sa vzťahujú 
právne predpisy členského štátu, ktorý je 
dcérskym alebo materským podnikom, ak 
sú splnené obidve tieto podmienky:
(a) materský podnik podlieha zákonom 
členského štátu; ako aj
(b) platby uhrádzané týmto podnikom 
vládam a správa podľa jednotlivých 
krajín sú zahrnuté do konsolidovanej 
správy o platbách uhrádzaných vládam, 
ktorú tento materský podnik zostavuje 
v súlade s článkom 39.
(3) Dopĺňajú sa tieto odseky 3 a 4:
3. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
podrobia auditu v súlade so smernicou 
2006/43/ES a, pokiaľ je to možné, 
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zverejnia sa ako príloha k ročným 
finančným výkazom, prípadne ku 
konsolidovaným finančným výkazom 
dotknutej spoločnosti/podniku.
4. Komisia vypracuje všeobecnú 
hodnotiacu správu o hospodárskych 
dôsledkoch, ktoré môže mať zverejnenie 
správy podľa jednotlivých krajín vrátane 
dosahu na konkurencieschopnosť 
a investície, a môže zvážiť, či tieto 
informácie sprístupní príslušným 
daňovým orgánom iba v prípade 
negatívneho hodnotenia. Komisia predloží 
správu Rade a Európskemu parlamentu 
do 31. decembra 2015.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Smernica 2013/34/EHS
Článok 50 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vkladá sa tento článok:
„Článok 50a

Monitorovanie a presadzovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali 
primerané a účinné prostriedky na 
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 
plynúcich z tejto smernice dostupné 
všetkým osobám vrátane právnických
osôb, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi legitímny záujem na 
zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto 
smernice“.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Smernica 2013/34/EHS
Článok 53 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Vkladá sa tento článok:
„Článok 53a
Preskúmanie

Komisia najneskôr do [troch rokov od 
prijatia tejto smernice] preskúma 
ustanovenia v [článku 46 smernice 
78/660/EHS v znení zmien súčasného 
návrhu Komisie, ktorý bude začlenený do 
smernice 2013/34/EÚ, nový odkaz zatiaľ 
nie je známy] a predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade v prípade 
potreby spolu s návrhmi týkajúcimi sa:
– zverejňovaných nefinančných 
informácií a ich rozsahu vrátane 
informácií o dodávateľskom reťazci, 
a toho, či sú zabezpečené primerané 
usmernenia a metódy a či sa plnia zámery 
právnych predpisov;
– pokroku s podávaním nefinančných 
správ dosiahnutým na celom svete;
– vykonávania rámca OSN „chrániť, 
rešpektovať a naprávať“ a jeho hlavných 
zásad, ako aj usmernení OECD pre 
nadnárodné spoločnosti;
– využívania ukazovateľov využívania 
pôdy, využívania vody, emisií 
skleníkových plynov a využívania 
materiálov; ako aj
– účinnosti existujúcich mechanizmov 
overovania a presadzovania.“
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