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Pozměňovací návrh 17
Thomas Mann

Návrh směrnice
–

Znění navržené Komisí Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Evropské komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Nezbytnost zlepšit zveřejňování 
sociálních a environmentálních informací 
společnostmi, a to předložením 
legislativního návrhu v této oblasti, byla 
zopakována ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvaném 
„Obnovená strategie EU pro sociální 
odpovědnost podniků na období 2011–
2014“10, které bylo přijato dne 25. října 
2011.

(2) Nezbytnost zlepšit zveřejňování 
sociálních a environmentálních informací 
společnostmi, a to předložením 
legislativního návrhu v této oblasti, byla 
zopakována ve sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů nazvaném 
„Obnovená strategie EU pro sociální 
odpovědnost podniků na období 2011–
2014“10, které bylo přijato dne 25. října 
2011. Evropský parlament tento postoj, 
zejména s ohledem na malé a střední 
podniky, v žádném případě nesdílí.  
Evropský parlament zásadně nesouhlasí s 
tím, aby zejména malým a středním 
podnikům byla uložena povinnost 
zveřejňovat informace o své sociální a 
environmentální činnosti, neboť tato 
povinnost vede k větší byrokracii a k 
navýšení nákladů a místo toho, aby 
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podniky v sociální a environmentální 
činnosti podpořila, tuto činnost brzdí. 

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final, 25. 10. 2011. 10 COM(2011) 681 final, 25. 10. 2011.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 6. února 2013 o sociální 
odpovědnosti podniků (2012/2097(INI)) 
jednoznačně stanovil, že v rámci sociální 
odpovědnosti podniků není ve svobodné 
společnosti možné, aby byla dobročinnost 
povinná, jelikož by to mohlo snížit ochotu 
lidí se na ní podílet.

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde o 
rozsah informací, které by měly podniky v 
celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Výroční 
zprávy by měly poskytnout věrný a 
komplexní přehled o politikách, 
výsledcích a rizicích podniku.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde o 
rozsah informací, které by měly podniky v 
celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Výroční 
zprávy by měly poskytnout věrný a 
komplexní přehled o politikách, výsledcích 
a rizicích podniku.

(5) Je rovněž třeba stanovit určitý 
minimální právní požadavek, pokud jde o 
rozsah informací, které by měly podniky v 
celé Unii zpřístupnit veřejnosti. Výroční 
zprávy by měly poskytnout věrný a 
komplexní přehled o politikách, výsledcích 
a rizicích a o přesném určení investic 
sociální povahy podniku a jeho dceřiných 
společností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Thomas Mann

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.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 23
Philippe De Backer

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) V případě potřeby mohou společnosti 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

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, 
transparentnost 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 při 
zohlednění celého hodnotového řetězce 
společností.
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Pozměňovací návrh 25
Richard Howitt

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 otázek, vyváženého 
zastoupení žen a mužů, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Philippe Boulland

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 

(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 
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popis politik, výsledků a rizik souvisejících 
s těmito otázkami.

popis politik, výsledků, přesného určení 
investic sociální povahy a rizik 
souvisejících s těmito otázkami, a to v 
rámci celého řetězce subdodavatelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Společnostem, zejména společnostem 
z řad malých a středních podniků, nesmí 
být v žádném případě uložena povinnost 
předkládat nefinanční výkaz týkající se 
jejich dobrovolnické sociální činnosti. 
Tato povinnost by vedla k nepřiměřeně 
vysoké administrativní zátěži a úbytku 
pracovních míst a místo toho, aby podniky 
v sociální činnosti podpořila, by tuto 
činnost ohrozila. 

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Richard Howitt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) S cílem prosazovat rovné zacházení
s pracovníky by členské státy měly 
podporovat velké společnosti v tom, aby 
zavedly politiku rozmanitosti zahrnující 
střednědobé a dlouhodobé cíle.

Or. en



AM\1008018CS.doc 9/45 PE522.825v01-00

CS

Pozměňovací návrh 29
Thomas Mann

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 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“).

(7) Při dobrovolném 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 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. de

Pozměňovací návrh 30
Philippe Boulland

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 v oblasti 

(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 v oblasti 
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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“).

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“), nebo 
ze souboru vyčíslitelných a odvětvových 
sociálních kritérií, který Evropská unie 
schválila například v rámci systému 
„sociálního označování“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Společnosti by měly poskytovat 
podrobné údaje týkající se jak otázek, 
u nichž došlo k závažným dopadům, tak 
také otázek, u kterých se riziko, že 
k závažným dopadům dojde, jeví jako 
nejpravděpodobnější. Význam dopadů by 
měl být vyhodnocován na základě jejich 
rozsahu a závažnosti a počtu poškozených 
osob v minulosti, v současnosti či do 
budoucna, tak aby výsledek uvedení zpět 
do původního stavu následující po 
negativních dopadech odpovídal stavu, 
který je přinejmenším stejný – nebo 
obdobný – jako byla situace předtím, než 
k tomuto negativnímu dopadu došlo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace zahrnuje zřízení ratingových 
agentur, které jsou Evropskou unií 
pověřeny případným ověřováním 
pravdivosti zveřejněných informací.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Přístup investorů k nefinančním 
informacím musí rovněž umožnit příliv 
investic do sociálně počestných podniků. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Zveřejnění nefinančních informací 
by mělo umožnit zavedení udržitelné a 
inkluzivní investiční strategie, která by 
měla obsahovat ustanovení o sociální 
odpovědnosti podniků s konkrétními 
pokyny pro investory a s účinnou 
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metodikou hodnocení pro orgány veřejné 
správy, které dohlížejí na výsledné 
investice z hlediska jejich dopadu na 
sociální oblast a oblast životního 
prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace zahrnuje rovněž zajištění 
nezbytné rovnováhy mezi výsledky 
dosaženými v oblasti životního prostředí a 
v sociální oblasti, aby zveřejněné 
informace odpovídaly zásadám sociální 
odpovědnosti podniků a neobsahovaly 
pouze údaje týkající se životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Philippe De Backer

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 

vypouští se
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vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 86 milionů EUR, nebo mají 
roční obrat přesahující 100 milionů EUR.

Or. de

Odůvodnění

V článku 2 přílohy k doporučení 2003/361/ES je uvedena definice malých a středních 
podniků. Poté, co Komise zdvojnásobila počet zaměstnanců, je vhodné zdvojnásobit i 
kritérium pro roční obrat ve výši 50 milionů a roční bilanční sumu představující 43 milionů. 

Pozměňovací návrh 38
Thomas Mann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních (11) Rozsah těchto nefinančních 
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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.

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 velké společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 1000 a jež 
buď vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 40 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 80 milionů EUR.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S cílem maximalizovat sdílenou 
hodnotu, optimalizovat udržitelnost 
podniků a posílit relevantnost, soudržnost 
a srovnatelnost nefinančních údajů 
poskytovaných společnostmi vypracuje 
Komise ve spolupráci s Evropským
parlamentem a Radou do 12 měsíců po 
přijetí této směrnice odvětvové a 
horizontální pokyny – jejichž priority 
budou založeny na celkovém posouzení 
rizik – ohledně využívání vhodných 
klíčových ukazatelů výkonnosti, ohledně 
metodologie měření zdrojů a ohledně 
mezinárodních rámců, zejména pokud jde 
o odpovědnost podniků dodržovat práva a 
hodnoty chráněné normami 
mezinárodního práva.

Or. en

Odůvodnění

Tyto pokyny jsou natolik důležité, že by se na jejich vypracování měly podílet zákonodárné 
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orgány.

Pozměňovací návrh 40
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Některé společnosti a skupiny, jež 
spadají do oblasti působnosti směrnice 
78/660/EHS a směrnice 83/349/EHS již 
vypracovávají nefinanční zprávy 
dobrovolně. Na tyto společnosti by se 
povinnost poskytovat nefinanční výkaz v 
rámci výroční zprávy neměla vztahovat, 
pokud zpráva odpovídá témuž účetnímu 
období, uvádí alespoň stejný obsah 
požadovaný touto směrnicí a je přiložena 
k výroční zprávě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Thomas Mann

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 a 

vypouští se
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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.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Thomas Mann

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. de

Pozměňovací návrh 43
Philippe De Backer
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. Tyto společnosti 
by se měly řídit chartami rozmanitosti EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace by mohla být zohledněna jako 
kritérium pro přidělování zakázek v rámci 
budoucího přezkumu směrnice o 
veřejných zakázkách. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Philippe De Backer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U společností, jejichž 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 
výkaz obsahující informace týkající se 

V případě potřeby mohou společnosti
rovněž zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:
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alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U společností, jejichž 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 výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 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 výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních a sociálních otázek, 
rovného postavení žen a mužů a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, při zohlednění hodnotového 
řetězce podniků, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U společností, jejichž 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 výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 86 
milionů EUR, nebo roční obrat přesahující 
100 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. de

Odůvodnění

V článku 2 přílohy k doporučení 2003/361/ES je uvedena definice malých a středních 
podniků. Poté, co Komise zdvojnásobila počet zaměstnanců, je vhodné zdvojnásobit i 
kritérium pro roční obrat ve výši 50 milionů a roční bilanční sumu představující 43 milionů. 

Pozměňovací návrh 49
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U společností, jejichž 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 výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 

U velkých společností, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 1000 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 40
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
80 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:
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úplatkářství, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U společností, jejichž 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 výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

U společností kotovaných na burze, jejichž 
průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období přesahuje 500 a jež k 
rozvahovému dni buď vykazují bilanční 
sumu přesahující 40 milionů EUR, nebo 
čistý obrat přesahující 80 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz nebo odkaz na nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se otázek, 
které mají význam pro pochopení vývoje, 
výkonnosti nebo pozice dané společnosti 
včetně alespoň environmentálních a 
zaměstnaneckých otázek a na 
dobrovolném základě také například 
sociálních otázek, dodržování lidských 
práv, boje proti korupci a úplatkářství, 
včetně:

Or. en

Odůvodnění

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.
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Pozměňovací návrh 51
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U společností, jejichž 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 výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

U společností, jejichž 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 výkaz obsahující 
informace týkající se jak
environmentálních, tak i sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Richard Howitt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popisu politiky, jež společnost ve vztahu k 
těmto otázkám sleduje,

popisu politiky a strategického plánu pro 
dosažení cílů, jež společnost ve vztahu k 
těmto otázkám sleduje,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sari Essayah
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues. Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Pozměňovací návrh 54
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rizik v souvislosti s činností, výrobky,
službami, zaměstnanci, stálými aktivy a 
obchodními vztahy dané společnosti a 
způsobu, jakým společnost tato rizika řídí.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na případy zhroucení budov je třeba, aby společnosti byly povinny oznamovat 
rizika týkající se jejich stálých aktiv.
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Pozměňovací návrh 55
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popisu negativních dopadů činností 
společnosti v souvislosti s těmito otázkami 
při zohlednění celého dodavatelského 
řetězce dané společnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

přesného určení investic sociální povahy

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Ole Christensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popisu toho, jakým způsobem daná 
společnost sledovala politiky týkající se 
těchto otázek v souvislosti s jejími 
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dodavateli a subdodavateli včetně 
informací o činnostech společnosti 
zahrnujících její dodavatele a 
subdodavatele, které byly předmětem 
pokut a sankcí za porušení právních 
předpisů EU, mimo jiné i sociálních 
právních předpisů a právních předpisů 
v oblasti dopravy a životního prostředí.  

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 neposkytuje informace o
jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
vysvětlení, proč tak nečiní.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby nefinanční výkaz byl zahrnut do přehledu v rámci výroční zprávy. To 
prakticky znamená, že nefinanční výkaz by měl být součástí výroční zprávy. Jelikož je dále 
zdůvodněno, že, „komplexní zpráva…vycházející z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců…by neměla být povinnou součástí výroční zprávy“, mohla by tato 
zkrácená verze nefinančního výkazu být zveřejněna jako samostatný výkaz, který není součástí 
výroční zprávy.  

Pozměňovací návrh 61
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 nebo 
ze souboru vyčíslitelných a odvětvových 
sociálních kritérií, který EU schválila 
například v rámci systému „sociálního 
označování“, přičemž upřesní, ze kterých 
rámců vychází.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 62
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) 2. Členské státy zajistí, aby byly 
zavedeny soudní a/nebo správní postupy 
za účelem vymáhání dodržování 
povinností stanovených touto směrnicí 
a aby o těchto postupech byly 
informovány a mohly je využívat všechny 
fyzické i právnické osoby, které mají 
v souladu s kritérii stanovenými 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy oprávněný zájem na tom, aby 
bylo zajištěno dodržování ustanovení této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ole Christensen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 5

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 a pozice společnosti a 
jejích zaměstnaneckých a sociálních práv
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Or. en



PE522.825v01-00 28/45 AM\1008018CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 64
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c 
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společnost, která je dceřinou společností, 
je osvobozena od povinností stanovených 
v odst. 1 písm. b), jestliže jsou společnost a 
její dceřiné společnosti konsolidovány v 
účetních závěrkách a ve výroční zprávě 
jiné společnosti a tato konsolidovaná 
účetní závěrka je vypracována v souladu s 
čl. 36 odst. 1 směrnice 83/349/EHS.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Evelyn Regner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vykazování činnosti v jednotlivých zemích
2a. Velké podniky a subjekty veřejného 
zájmu v poznámkách k finančním 
výkazům zveřejní – s upřesněním pro 
jednotlivé členské státy a třetí země, v 
nichž jsou usazeny – následující 
informace na konsolidovaném základě 
pro dotyčné účetní období:
a) název, povahu činností a zeměpisnou 
oblast;
b) obrat;
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c) počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek;
d) prodej a nákup;
e) zisk nebo ztrátu před zdaněním;
f) daň ze zisku nebo ztráty;
g) získanou veřejnou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou do 12 
měsíců po přijetí této směrnice poskytne 
odvětvové pokyny a pokyny ohledně 
metodologie a používání mezinárodních 
standardů a nefinančních ukazatelů 
výkonnosti uvedených v článku 46.1, 
jejichž priority budou založeny na 
celkovém posouzení rizik, aby pomohla 
společnostem vypracovat zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Tyto pokyny jsou natolik důležité, že by se na jejich vypracování měly podílet zákonodárné 
orgány.

Pozměňovací návrh 67
Philippe De Backer
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společnost vypracovává komplexní 
zprávu, jež odpovídá témuž účetnímu 
období, vychází z vnitrostátních, unijních 
nebo mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 písm. b), je 
za předpokladu, že tato zpráva je součástí 
výroční zprávy, osvobozena od povinnosti 
vypracovat nefinanční výkaz stanovený v 
odst. 1 písm. b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společnost vypracovává komplexní
zprávu, jež odpovídá témuž účetnímu 
období, vychází z vnitrostátních, unijních 
nebo mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 písm. b), je 
za předpokladu, že tato zpráva je součástí 
výroční zprávy, osvobozena od povinnosti 
vypracovat nefinanční výkaz stanovený v 
odst. 1 písm. b).“

Pokud společnost vypracovává 
samostatnou zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, vychází z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců a 
obsahuje informace stanovené v odst. 1 
písm. b), je osvobozena od povinnosti 
vypracovat nefinanční výkaz stanovený v 
odst. 1 písm. b), za předpokladu, že tato
samostatná zpráva
a) je součástí výroční zprávy nebo se na ni 
ve výroční zprávě odkazuje, nebo
b) je veřejně dostupná na internetových 
stránkách daného podniku poté, co byla 
zveřejněna výroční zpráva

Or. en
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Odůvodnění

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Pozměňovací návrh 69
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice na zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů mezi nevýkonnými členy 
správní rady již obsahuje požadavky na podávání zpráv, které se částečně překrývají. Měly by 
být podporovány mnohé vnitrostátní iniciativy založené na právních předpisech a zásadách 
správy a řízení společností, které usilují o rozvinutí těchto otázek, a až poté by v případě 
potřeby měla být zvážena opatření na evropské úrovni. Pokud by tento odstavec nebyl 
vypuštěn, měly by být použity podobné stropy rovněž pro povinnost podávat zprávy o 
nefinančních otázkách.

Pozměňovací návrh 70
Thomas Mann
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Jean Lambert
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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 
všechny její orgány, zejména její správní, 
řídící a dozorčí orgány s ohledem na 
aspekty jako věk, pohlaví, zeměpisná 
rozmanitost, zdravotní postižení, rasový či 
etnický původ, 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. en

Odůvodnění

Není důvod pro to, aby se rozmanitost omezovala pouze na správní, řídící a dozorčí orgány. 
Politiky rozmanitosti je třeba uplatňovat na všech úrovních.

Pozměňovací návrh 73
Richard Howitt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 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, 

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, 
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jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.

jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období a strategie ke 
splnění cílů stanovených v politice 
rozmanitosti. Pokud společnost tuto 
politiku nezavedla, obsahuje výkaz jasné a 
odůvodněné vysvětlení, proč ji nezavedla.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 78/660/EHS
Článek 53 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy neumožní osvobození 
stanovená v článku 1a, 11, 27, čl. 43 odst. 
1 bodech 7a a 7b, čl. 46 odst. 3, článku 47 
a článku 51 této směrnice v případě 
společností, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 
směrnice 2004/39/ES.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konsolidovaná výroční zpráva musí 
obsahovat věrný obraz vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti a pozic podniků 
zahrnutých do konsolidace jako celku, 

Konsolidovaná výroční zpráva musí 
obsahovat věrný obraz vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti a pozic podniků 
zahrnutých do konsolidace jako celku, 
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jakož i popis hlavních rizik a nejistot, 
kterým čelí.

jakož i popis hlavních rizik a nejistot, 
kterým čelí, a to v rámci celého 
subdodavatelského řetězce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Přehled může rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 

U mateřských podniků podniků, jež mají 
být konsolidovány, jejichž celkový 



PE522.825v01-00 36/45 AM\1008018CS.doc

CS

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 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období přesahuje 1000 a jež k 
rozvahovému dni buď vykazují bilanční 
sumu přesahující 40 milionů EUR, nebo 
čistý obrat přesahující 80 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň dodržování lidských práv, boje 
proti korupci a úplatkářství, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

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 86 milionů EUR, nebo 
roční obrat přesahující 100 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. de

Odůvodnění

V článku 2 přílohy k doporučení 2003/361/ES je uvedena definice malých a středních 
podniků. Poté, co Komise zdvojnásobila počet zaměstnanců, je vhodné zdvojnásobit i 
kritérium pro roční obrat ve výši 50 milionů a roční bilanční sumu představující 43 milionů.



AM\1008018CS.doc 37/45 PE522.825v01-00

CS

Pozměňovací návrh 79
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

U mateřských podniků 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 20 milionů EUR, nebo 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních a sociálních 
otázek, rovného postavení žen a mužů a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 
výkaz obsahující informace týkající se 

U mateřských podniků kotovaných na 
burze, jež mají být konsolidovány, jejichž 
celkový průměrný počet zaměstnanců 
během účetního období přesahuje 500 a jež 
k rozvahovému dni buď vykazují bilanční 
sumu přesahující 40 milionů EUR, nebo 
čistý obrat přesahující 80 milionů EUR, 
musí přehled rovněž zahrnovat nefinanční 
výkaz nebo odkaz na nefinanční výkaz 
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alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

obsahující informace týkající se otázek, 
které mají význam pro pochopení vývoje, 
výkonnosti nebo pozice dané společnosti 
včetně alespoň environmentálních a 
zaměstnaneckých otázek a na 
dobrovolném základě také například 
sociálních otázek, dodržování lidských 
práv, boje proti korupci a úplatkářství, 
včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Philippe Boulland

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 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 
výkaz obsahující informace týkající se 
alespoň environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

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 
výkaz obsahující informace týkající se jak
environmentálních, tak i sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci a 
úplatkářství, včetně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Philippe Boulland

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

přesného určení investic sociální povahy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a – 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 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann



PE522.825v01-00 40/45 AM\1008018CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – písm. a – 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 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Sari Essayah

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 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek neposkytují informace o jedné 
nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč tak nečiní.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Evelyn Regner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto vysvětlení obsahuje posouzení rizik, 
která s sebou nese rozhodnutí, že 
společnost v souvislosti s těmito otázkami 
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nebude sledovat žádnou vlastní politiku.
Dopady činnosti dotyčné společnosti na 
občany zahrnují dopady vznikající 
v důsledku činnosti vykazující společnosti, 
jakož i dopady činnosti jiných společností, 
které mají s vykazující společností 
obchodní vztahy, jako jsou iniciativy 
vedoucí k vytváření společných podniků či 
dodavatelské a subdodavatelské řetězce.
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem [49 
novým směrnice 2013/34] přijme do konce 
roku 2105 a pravidelně aktualizuje 
pokyny pro uplatňování opatření této 
směrnice vztahující se na nefinanční 
výkazy. Tyto pokyny vycházejí z obecných 
zásad v oblasti podnikání a lidských práv, 
které provádějí rámec Organizace 
spojených národů „Chránit, dodržovat a 
napravovat“ a pokyny Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. Tyto 
pokyny obsahují klíčové ukazatele 
výkonnosti v oblastech, které jsou 
předmětem vykazování informací. Klíčové 
ukazatele výkonnosti, vytvořené za účelem 
měření dopadů činnosti podniku na 
životní prostředí, zahrnou přinejmenším 
využívání půdy, využívání vodních zdrojů, 
emise skleníkových plynů a využívání 
materiálů. Součástí pokynů jsou jak 
obecná ustanovení, tak i ustanovení pro 
příslušná odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b – návětí
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňují se nové odstavce 4 a 5, které 
znějí:

b) doplňují se nové odstavce 4,5 a 6, které 
znějí:

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Philippe De Backer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mateřský podnik vypracovává 
komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, odkazuje na celou 
skupinu konsolidovaných podniků, 
vychází z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 třetím 
pododstavci, je mateřský podnik za 
předpokladu, že tato komplexní zpráva je 
součástí konsolidované výroční zprávy, 
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odst. 1 
třetím pododstavci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud mateřský podnik vypracovává 
komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, odkazuje na celou 
skupinu konsolidovaných podniků, vychází 
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 třetím 
pododstavci, je mateřský podnik za 
předpokladu, že tato komplexní zpráva je 
součástí konsolidované výroční zprávy,
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odst. 1 třetím 
pododstavci.

Pokud mateřský podnik vypracovává 
samostatnou zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, odkazuje na celou 
skupinu konsolidovaných podniků, vychází 
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců a obsahuje 
informace stanovené v odst. 1 třetím 
pododstavci, je mateřský podnik 
osvobozen od povinnosti vypracovat 
nefinanční výkaz stanovený v odst. 1 třetím 
pododstavci, za předpokladu, že tato 
samostatná zpráva 

a) je součástí konsolidované výroční 
zprávy nebo se na ni v této zprávě 
odkazuje, nebo

b) je veřejně dostupná na internetových 
stránkách daného podniku poté, co byla 
konsolidovaná výroční zpráva zveřejněna

Or. en

Odůvodnění

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Pozměňovací návrh 91
Philippe De Backer

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mateřský podnik, který je zároveň dceřiný 
podnik, je osvobozen od povinností 
stanovených v odst. 1 třetím pododstavci, 
jestliže jsou osvobozený podnik a jeho 
dceřiné podniky konsolidovány v účetních 
závěrkách a ve výroční zprávě jiného 
podniku a tato konsolidovaná účetní 
závěrka je vypracována v souladu s odst. 1 
třetím pododstavcem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – písm. b – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 19 odst. 4 směrnice 
2013/34/EU mohou členské státy 
osvobodit malé a střední podniky od 
povinnosti zahrnout nefinanční informace 
do své zprávy vedení podniku. 

Or. en

Odůvodnění

Z návrhu Komise vyplývá, že by byl čl. 19 odst. 4 směrnice 2013/34/EU přijaté dne 26. června 
2013 zrušen, k čemuž by nemělo dojít. Uvedený odstavec je třeba zachovat, neboť se vztahuje 
na nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, nikoli na nefinanční výkaz. Pokud by byl odstavec 
4 zrušen, znamenalo by to, že by malé a střední podniky byly povinny poskytovat nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, což by těmto podnikům způsobilo nežádanou administrativní 
zátěž. Členské státy by tyto společnosti nemohly od dané povinnosti osvobodit.

Pozměňovací návrh 93
Thomas Mann
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 1 – poznámka pod čarou 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. Dva roky po vstupu v platnost. 15. Pět let po vstupu v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 94
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 2 – poznámka pod čarou 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. První rok po lhůtě pro provedení. 16. Druhý rok po lhůtě pro provedení.

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 2 – poznámka pod čarou 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. Druhý rok po lhůtě pro provedení. 17. Třetí rok po lhůtě pro provedení.

Or. de


