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Pozmeňujúci návrh 17
Thomas Mann

Návrh smernice
–

Text predložený Komisiou Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Európskej komisie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 18
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Potreba zlepšiť zverejňovanie 
sociálnych a environmentálnych informácií 
spoločnosťami predložením legislatívneho 
návrhu v tejto oblasti sa opätovne 
zdôrazňuje v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom „Obnovená 
stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť 
podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014“ 
prijatom 25. októbra 201110.

(2) Potreba zlepšiť zverejňovanie 
sociálnych a environmentálnych informácií 
spoločnosťami predložením legislatívneho 
návrhu v tejto oblasti sa opätovne 
zdôrazňuje v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom „Obnovená 
stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť 
podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014“10

prijatom 25. októbra 2011. S týmto 
postojom však Európsky parlament 
v žiadnom prípade nesúhlasí, obzvlášť so 
zreteľom na malé a stredné podniky 
(MSP). Európsky parlament jednoznačne 
odmieta povinnosť zverejňovať 
informácie o sociálnej a environmentálnej 
angažovanosti najmä v prípade MSP, 
pretože táto povinnosť vedie k väčšej 
byrokracii a vysokým nákladom, 
a namiesto toho, aby podporovala 
sociálnu a environmentálnu 
angažovanosť podnikov, je jej skôr na 
prekážku.
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__________________ __________________
10 COM(2011) 681 v konečnom znení z 25. 
októbra 2011.

10 COM(2011) 681 v konečnom znení z 25. 
októbra 2011.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Európsky parlament vo svojom 
uznesení zo 6. februára 2013 o sociálnej 
zodpovednosti podnikov [2012/2097(INI)] 
jasne uviedol, že v rámci sociálnej 
zodpovednosti podnikov v slobodnej 
spoločnosti sa z dobročinných opatrení 
nikdy nesmie urobiť povinnosť, pretože 
by to mohlo znížiť ochotu ľudí zapájať sa 
do dobročinnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20
Philippe De Backer

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.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Philippe Boulland

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 a presnom účele 
sociálnych investícií podnikov a ich 
pobočiek.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Thomas Mann

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.

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 23
Philippe De Backer

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) Spoločnosti môžu v náležitých 
prípadoch začleniť do svojich výročných 
správ 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

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 

(6) S cieľom zlepšiť súlad, 
transparentnosť 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 
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rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.

mal obsahovať opis politík, výsledkov a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami pri zohľadnení celého 
hodnotového reťazca spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Richard Howitt

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 
a záležitostí rodovej rovnosti, informácie 
týkajúce sa dodržiavania ľudských práv 
a boja proti korupcii a úplatkárstvu. Tento 
výkaz by mal obsahovať opis politík, 
výsledkov a rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Boulland

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 

(6) S cieľom zlepšiť súlad a 
porovnateľnosť nefinančných informácií 
zverejňovaných v celej Únii by sa malo od 
spoločností vyžadovať, aby do svojich 
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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.

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, 
presného účelu sociálnych investícií a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami, a to aj v rámci celého 
subdodávateľského reťazca.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Spoločnostiam, najmä tým, ktoré 
patria do kategórie MSP, sa nesmie 
v žiadnom prípade ukladať povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz, ktorý sa 
týka ich dobrovoľných sociálnych krokov. 
Viedlo by to k neprimerane vysokým 
byrokratickým výdavkom, zrušeniu 
pracovných miest a ohrozeniu sociálnej 
angažovanosti podnikov namiesto jej 
podpory.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28
Richard Howitt

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. S cieľom podporovať rovnaké 
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zaobchádzanie so zamestnancami by 
členské štáty mali nabádať veľké 
spoločnosti k tomu, aby zaviedli politiku 
rozmanitosti so strednodobými a s 
dlhodobými cieľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Thomas Mann

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 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

(7) Pri dobrovoľnom poskytovaní týchto 
informácií sa môžu spoločnosti opierať o 
vnútroštátne rámce, rámce EÚ, ako je
schéma pre environmentálne manažérstvo 
a audit (EMAS), a medzinárodné rámce, 
ako je 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 týkajúcich sa 
nadnárodných spoločností a sociálnej 
politiky a globálna iniciatíva pre podávanie 
správ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 7
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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 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

(7) Pri poskytovaní týchto informácií sa 
môžu spoločnosti opierať o vnútroštátne 
rámce, rámce EÚ, ako je schéma pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), a medzinárodné rámce, ako je
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 týkajúcich sa 
nadnárodných spoločností a sociálnej 
politiky a globálna iniciatíva pre podávanie 
správ, alebo o súbor kvantifikovateľných 
a odvetvových sociálnych kritérií, ktorý 
Európska únia podporuje prostredníctvom 
systému „sociálneho označenia“.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a.Spoločnosti by mali poskytovať 
podrobné informácie týkajúce sa 
závažných vplyvov, v prípade ktorých je 
najviac pravdepodobné, že sa prejavia, 
spolu s vplyvmi, ktoré sa už prejavili. 
Závažnosť vplyvov by sa mala posudzovať 
podľa ich rozsahu a vážnosti a počtu 
postihnutých jednotlivcov v minulosti, 
súčasnosti alebo budúcnosti, aby bolo 



AM\1008018SK.doc 11/46 PE522.825v01-00

SK

možné akýkoľvek negatívny vplyv obnoviť 
na stav minimálne rovnaký ako stav, ktorý 
existoval pred vznikom nepriaznivého 
vplyvu, alebo zodpovedajúci tomuto stavu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Požiadavka zverejňovať nefinančné 
informácie znamená zavedenie 
ratingových agentúr oprávnených 
Európskou úniou, aby v prípade potreby 
preverili vierohodnosť šírených 
informácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a.Prístup investorov k nefinančným 
informáciám by mal takisto umožňovať 
prílev investícií do sociálnych podnikov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Philippe Boulland
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Návrh smernice
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9b. Zverejňovanie nefinančných 
informácií by malo umožňovať zavedenie 
udržateľnej a inkluzívnej investičnej 
stratégie, ktorá by zahŕňala doložku o 
sociálnej zodpovednosti podnikov 
s konkrétnymi usmerneniami pre 
investorov, ako aj efektívnu metodiku 
hodnotenia pre verejné orgány, ktoré 
vykonávajú dohľad nad sociálnymi 
a environmentálnymi dôsledkami 
príslušných investícií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Philippe Boulland

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)

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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mala vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 500 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 86 miliónov eur, alebo majú 
ročný obrat presahujúci 100 miliónov eur.

Or. de



PE522.825v01-00 14/46 AM\1008018SK.doc

SK

Odôvodnenie

V článku 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES sa definujú malé a stredné podniky. Po tom, 
ako Komisia zdvojnásobila počet zamestnancov, je vhodné zdvojnásobiť aj kritériá ročného 
obratu vo výške 50 miliónov a ročnej bilančnej sumy na úrovni 43 miliónov.

Pozmeňujúci návrh 38
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mala vzťahovať len na veľké
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 1000 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 40 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 80 miliónov eur.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 39
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. V záujme maximalizácie spoločnej 
hodnoty, optimalizácie udržateľnosti 
podnikov a posilnenia relevantnosti, 
súladu a porovnateľnosti nefinančných 
informácií poskytovaných spoločnosťami 
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Komisia v spolupráci s Európskym
parlamentom a Radou do 12 mesiacov od 
prijatia smernice a podľa priorít 
založených na celkovom hodnotení rizík 
poskytne odvetvové usmernenia a 
horizontálne usmernenia týkajúce sa 
používania vhodných hlavných 
ukazovateľov výkonnosti, metodiky 
merania zdrojov a medzinárodných 
rámcov, najmä pokiaľ ide o zodpovednosť 
podnikov za dodržiavanie práv a hodnôt 
chránených normami medzinárodného 
práva.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto usmernenia majú taký význam, že do ich vypracovania treba zapojiť zákonodarcov.

Pozmeňujúci návrh 40
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Niektoré spoločnosti a skupiny 
patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 
78/660/EHS a smernice 83/349/EHS už 
pripravujú nefinančné správy 
dobrovoľne. Tieto spoločnosti by nemali 
podliehať povinnosti poskytnúť 
nefinančný výkaz vo výročnej správe za 
predpokladu, že správa zodpovedá tomu 
istému účtovnému obdobiu, uvádza aspoň 
rovnaký obsah, ktorý sa vyžaduje v tejto 
smernici, a je priložená k výročnej správe.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Thomas Mann
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Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Thomas Mann

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Philippe De Backer

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Philippe Boulland

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.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Philippe De Backer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade spoločností, ktorých 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:

Spoločnosti môžu v náležitých prípadoch
začleniť aj nefinančný výkaz obsahujúci 
informácie týkajúce sa environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Evelyn Regner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade spoločností, ktorých 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 

V prípade spoločností, ktorých priemerný 
počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia prekračuje 250 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, 
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a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

zamestnaneckých záležitostí a záležitostí 
rodovej rovnosti, informácie týkajúce sa
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu, pri zohľadnení 
hodnotového reťazca podnikov, vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade spoločností, ktorých 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 spoločností, ktorých priemerný 
počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia prekračuje 500 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 86 miliónov EUR alebo
ročný obrat presahujúci 100 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:

Or. de

Odôvodnenie

V článku 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES sa definujú malé a stredné podniky. Po tom, 
ako Komisia zdvojnásobila počet zamestnancov, je vhodné zdvojnásobiť aj kritériá ročného 
obratu vo výške 50 miliónov a ročnej bilančnej sumy na úrovni 43 miliónov.

Pozmeňujúci návrh 49
Thomas Mann
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 93/37/EHS
Článok 46 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade spoločností, ktorých 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 veľkých spoločností, ktorých 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 1000 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 40 miliónov EUR alebo
čistý obrat presahujúci 80 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne dodržiavania ľudských práv 
a boja proti korupcii a úplatkárstvu 
vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Sari Essayah

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade spoločností, ktorých 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 kótovaných spoločností, ktorých 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 500 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 40 miliónov EUR alebo
čistý obrat presahujúci 80 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
alebo odkaz na nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
záležitostí, ktoré sú dôležité na pochopenie 
vývoja, výkonnosti alebo postavenia 
spoločnosti, minimálne vrátane 
environmentálnych a zamestnaneckých 
záležitostí a na dobrovoľnom základe 
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napríklad aj sociálnych záležitostí, ako aj 
informácie týkajúce sa dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 51
Philippe Boulland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade spoločností, ktorých 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 spoločností, ktorých 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 tak
environmentálnych, ako aj sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 52
Richard Howitt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 opisu politiky uplatňovanej spoločnosťou 
vo vzťahu k týmto záležitostiam;

opisu politiky a strategického plánu na 
dosiahnutie cieľov sledovaných 
spoločnosťou vo vzťahu k týmto 
záležitostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sari Essayah

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci návrh 54
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

rizík súvisiacich so spoločnosťou a s jej 
operáciami, produktmi, službami, 
personálom, fixným kapitálom 
a obchodnými vzťahmi a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou;

Or. en

Odôvodnenie

V nadväznosti na prípady zrútenia budov je dôležité, aby spoločnosti mali povinnosť 
zverejňovať riziká týkajúce sa ich fixného kapitálu.

Pozmeňujúci návrh 55
Ole Christensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opisu nepriaznivého vplyvu aktivít 
spoločnosti vo vzťahu k týmto 
záležitostiam, pri zohľadnení úplného 
hodnotového reťazca spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Philippe Boulland
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/ES
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – podbod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

presného účelu sociálnych investícií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Ole Christensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opisu spôsobu, akým spoločnosť 
vykonáva svoje politiky týkajúce sa týchto 
záležitostí vo vzťahu k svojim 
dodávateľom a subdodávateľom, vrátane 
informácií o operáciách spoločnosti 
zahŕňajúcich ich dodávateľov a 
subdodávateľov, na ktorých sa vzťahujú 
pokuty a sankcie za porušenie právnych 
predpisov EÚ, ktoré okrem iného 
zahŕňajú právne predpisy v sociálnej 
oblasti, oblasti dopravy a oblasti životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 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 neinformuje o jednej alebo 
viacerých z týchto záležitostí, poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňuje.

Or. en
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Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa nefinančný výkaz začlenil do preskúmania v rámci výročnej správy. 
V zásade to znamená, že nefinančný výkaz by mal byť súčasťou výročnej správy. Keďže ďalej 
sa zdôvodňuje, že komplexná správa, ktorá sa opiera o vnútroštátny alebo medzinárodný 
rámec, alebo rámec EÚ, by nemala byť povinnou súčasťou výročnej správy, podobne aj táto 
skrátená verzia, nefinančný výkaz, by sa mala zverejniť ako samostatný výkaz z výročnej 
správy.

Pozmeňujúci návrh 61
Philippe Boulland

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pri poskytovaní takýchto informácií môže 
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov alebo zo súboru 
kvantifikovateľných a odvetvových 
sociálnych kritérií, ktorý EÚ podporuje 
prostredníctvom systému „sociálneho 
označenia“, a v takom prípade spresní, 
z ktorých rámcov vychádzala.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. 2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
zaviedli súdne a/alebo správne postupy na 
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presadzovanie dodržiavania povinností 
plynúcich z tejto smernice a aby boli 
oznámené a dostupné všetkým osobám 
vrátane právnických osôb, ktoré majú v 
súlade s kritériami stanovenými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
legitímny záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Ole Christensen

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno c – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „5. Spoločnosť, ktorá je dcérskou 
spoločnosťou, je oslobodená od 
povinností stanovených v odseku 1 písm. 

vypúšťa sa
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b), ak sú spoločnosť a jej dcérske 
spoločnosti konsolidované vo finančných 
výkazoch a výročnej správe inej 
spoločnosti a ak je uvedená 
konsolidovaná výročná správa 
vypracovaná v súlade s článkom 36 ods. 1 
smernice 83/349/EHS.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Evelyn Regner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podávanie správ podľa krajín
2a. Veľké spoločnosti a subjekty 
verejného záujmu zverejnia 
v poznámkach k finančným výkazom – so 
spresnením podľa členského štátu a tretej 
krajiny, v ktorej sú usadené – na 
konsolidovanom základe tieto informácie 
pre príslušné účtovné obdobie:
a) názov, charakter činností a geografickú 
oblasť;
b) obrat;
c) počet zamestnancov prepočítaný na 
ekvivalent zamestnancov pracujúcich na 
plný úväzok;
d) predaj a nákup;
e) zisk alebo stratu pred zdanením;
f) daň zo zisku alebo straty;
g) získané dotácie z verejných zdrojov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európska komisia v spolupráci 
s Európskym parlamentom a Radou do 12 
mesiacov po prijatí smernice a podľa 
priorít založených na celkovom hodnotení 
rizík poskytne odvetvové pokyny a pokyny 
týkajúce sa metodiky a používania 
medzinárodných noriem a nefinančných 
ukazovateľov výkonnosti uvedených v 
článku 46 ods. 1, aby pomohla 
spoločnostiam pri podávaní správ.

Or. en

Odôvodnenie

Tieto usmernenia majú taký význam, že do ich vypracovania treba zapojiť zákonodarcov.

Pozmeňujúci návrh 67
Philippe De Backer

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „4. Ak spoločnosť pripravuje komplexnú 
správu týkajúcu sa toho istého účtovného 
obdobia a vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, ktorá sa týka 
informácií stanovených v odseku 1 písm. 
b), je oslobodená od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1 

vypúšťa sa
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písm. b) za predpokladu, že táto správa je 
súčasťou výročnej správy.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak spoločnosť pripravuje komplexnú
správu týkajúcu sa toho istého účtovného 
obdobia a vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, ktorá sa týka informácií 
stanovených v odseku 1 písm. b), je 
oslobodená od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1 
písm. b) za predpokladu, že táto správa je 
súčasťou výročnej správy.

Ak spoločnosť pripravuje samostatnú
správu týkajúcu sa toho istého účtovného 
obdobia a vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, ktorá sa týka informácií 
stanovených v odseku 1 písm. b), je 
oslobodená od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1 
písm. b) za predpokladu, že táto 
samostatná správa
a) je súčasťou výročnej správy alebo sa na 
ňu v tejto správe odkazuje alebo
b) je verejne dostupná na webovej stránke 
spoločnosti po tom, ako bola zverejnená 
výročná správa.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci návrh 69
Sari Essayah

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Návrh smernice o zlepšení rodovej rovnosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi už 
obsahuje požiadavky týkajúce sa podávania správ, ktoré sa sčasti prekrývajú.  Mali by sa 
podporovať mnohé vnútroštátne iniciatívy založené na právnych predpisoch a kódexoch pre 
správu a riadenie spoločností zamerané na rozvinutie týchto otázok a až neskôr – v prípade 
potreby – by sa mali zvážiť opatrenia na európskej úrovni. Ak by sa tento odsek nevypustil, 
mali by sa použiť podobné prahy, pokiaľ ide o povinnosť podávať správy o nefinančných 
otázkach.

Pozmeňujúci návrh 70
Thomas Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 

vypúšťa sa
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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.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Philippe De Backer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Jean Lambert
v mene skupiny Greens-EFA

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nie je dôvod obmedziť rozmanitosť na správne, riadiace a dozorné orgány. Politiky 
rozmanitosti treba uplatňovať na všetkých úrovniach.

Pozmeňujúci návrh 73
Richard Howitt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 74
Thomas Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty neumožnia výnimky 
stanovené v článkoch 1a, 11, 27, článku 
43 ods. 1 bodoch 7a a 7b, článku 46 ods. 
3, článku 47 a článku 51 tejto smernice v 
prípade spoločností, ktorých cenné 
papiere sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 
1 bodu 14 smernice 2004/39/ES.“

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Philippe Boulland

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

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, pričom zahŕňa celý 
subdodávateľský reťazec.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 76
Philippe De Backer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade materských podnikov 
podnikov, 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:

Prehľad môže obsahovať aj nefinančný 
výkaz obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Thomas Mann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade materských podnikov podnikov, 
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 

V prípade materských podnikov podnikov, 
ktoré sa majú konsolidovať a ktorých 
celkový priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia prekračuje 1000
a ktoré k súvahovému dňu buď vykazujú 
bilančnú sumu presahujúcu 40 miliónov 
EUR alebo čistý obrat presahujúci 80
miliónov EUR, prehľad obsahuje aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
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týkajúce sa minimálne
environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí,
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

týkajúce sa minimálne dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade materských podnikov podnikov, 
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 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 86 miliónov 
EUR alebo ročný obrat presahujúci 100
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:

Or. de

Odôvodnenie

V článku 2 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES sa definujú malé a stredné podniky. Po tom, 
ako Komisia zdvojnásobila počet zamestnancov, je vhodné zdvojnásobiť aj kritériá ročného 
obratu vo výške 50 miliónov a ročnej bilančnej sumy na úrovni 43 miliónov.

Pozmeňujúci návrh 79
Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
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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 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 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 
a záležitostí v oblasti rodovej rovnosti, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 80
Sari Essayah

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade materských podnikov podnikov, 
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 kótovaných 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 40 miliónov EUR alebo
čistý obrat presahujúci 80 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
alebo odkaz na nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
záležitostí, ktoré sú dôležité na pochopenie 
vývoja, výkonnosti alebo postavenia 
spoločnosti, minimálne vrátane 
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environmentálnych a zamestnaneckých 
záležitostí a na dobrovoľnom základe 
napríklad aj sociálnych záležitostí, ako aj 
informácie týkajúce sa dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Philippe Boulland

Návrh smernice
Article 2 – point 1 – point a
Smernica 83/349/ES
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 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 tak environmentálnych, ako aj 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 82
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 3 – podbod iii 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Philippe Boulland

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/ES
Článok 36 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 3 – podbod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Presný účel sociálnych investícií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Philippe De Backer

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 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 neinformujú o jednej
alebo viacerých z týchto záležitostí, 
spoločnosť poskytne vysvetlenie, prečo ich 
neuplatňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Evelyn Regner

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto vysvetlenie obsahuje hodnotenie 
rizík vyplývajúcich z rozhodnutia 
neuplatňovať politiky v súvislosti s týmito 
záležitosťami.
Vplyvy činnosti spoločností na občanov 
zahŕňajú vplyvy vznikajúce v dôsledku 
činnosti vykazujúcej spoločnosti, ako aj 
vplyvy činnosti iných spoločností, ktoré 
majú s vykazujúcou spoločnosťou 
obchodné vzťahy, ako sú iniciatívy vedúce 
k vytváraniu spoločných podnikov či 
dodávateľské a subdodávateľské reťazce.
Komisia prijme do konca roka 2015 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom [49 novej smernice 
2013/34] usmernenia na uplatňovanie 
opatrení tejto smernice vzťahujúce sa na 
nefinančné výkazy a pravidelne ich 
aktualizuje. Tieto usmernenia vychádzajú 
zo všeobecných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenia Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Tieto 
usmernenia obsahujú hlavné ukazovatele 
výkonnosti v záležitostiach, ktoré sú 
predmetom poskytovania informácií. 
Hlavné ukazovatele výkonnosti, vytvorené 
na účely merania vplyvu činnosti 
spoločnosti na životné prostredie, 
pokrývajú aspoň využívanie pôdy, 
využívanie vodných zdrojov, emisie 
skleníkových plynov a využívanie 
materiálov. Súčasťou usmernení sú aj 
všeobecné ustanovenia a ustanovenia pre 
príslušné odvetvia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Dopĺňajú sa tieto odseky 4 a 5: b) Dopĺňajú sa tieto odseky 4,5 a 6:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Philippe De Backer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „4. Ak materský podnik pripravuje 
komplexnú správu zodpovedajúcu tomu 
istému účtovnému obdobiu, odkazujúcu 
na celú skupinu konsolidovaných 
podnikov, vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, ktorá obsahuje 
informácie stanovené v odseku 1 treťom 
pododseku, materský podnik je 
oslobodený od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1 
treťom pododseku za predpokladu, že táto 
komplexná správa je súčasťou 
konsolidovanej výročnej správy.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sari Essayah
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno b
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak materský podnik pripravuje 
komplexnú správu zodpovedajúcu tomu 
istému účtovnému obdobiu, odkazujúcu na 
celú skupinu konsolidovaných podnikov, 
vychádzajúcu z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
ktorá obsahuje informácie stanovené v 
odseku 1 treťom pododseku, materský 
podnik je oslobodený od povinnosti 
pripraviť nefinančný výkaz stanovený 
v odseku 1 treťom pododseku za 
predpokladu, že táto komplexná správa je 
súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Ak materský podnik pripravuje 
samostatnú správu zodpovedajúcu tomu 
istému účtovnému obdobiu, odkazujúcu na 
celú skupinu konsolidovaných podnikov, 
vychádzajúcu z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
ktorá obsahuje informácie stanovené v 
odseku 1 treťom pododseku, materský 
podnik je oslobodený od povinnosti 
pripraviť nefinančný výkaz stanovený 
v odseku 1 treťom pododseku za 
predpokladu, že táto samostatná správa je

a) je súčasťou konsolidovanej výročnej 
správy alebo sa na ňu v tejto správe 
odkazuje alebo
b) je verejne dostupná na webovej stránke 
spoločnosti po tom, ako bola zverejnená 
konsolidovaná výročná správa.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 91
Philippe De Backer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 5. Materský podnik, ktorý je tiež 
dcérskym podnikom, je oslobodený od 
povinností stanovených v odseku 1 treťom 
pododseku, ak sú oslobodený podnik a 
jeho dcérske podniky konsolidované vo 
finančných výkazoch a výročnej správe 
iného podniku a ak je uvedená 
konsolidovaná výročná správa 
vypracovaná v súlade s odsekom 1 tretím 
pododsekom.“

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno b
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – písmeno b –bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so smernicou 2013/34/EÚ 
článkom 19 ods. 4 môžu členské štáty 
oslobodiť malé a stredné podniky od 
povinnosti zahrnúť nefinančné 
informácie do ich správy o hospodárení.

Or. en

Odôvodnenie

Z návrhu Komisie podľa všetkého vyplýva, že článok 19 ods. 4 smernice 2013/34/EÚ prijatej 
26. júna 2013 by sa zrušil, k čomu by však nemalo dôjsť. Je dôležité, aby bol zachovaný. 
Tento odsek sa týka nefinančných hlavných ukazovateľov výkonnosti, a nie nefinančného 
výkazu. Ak by sa tento odsek 4 vypustil, viedlo by to k tomu, že MSP by boli povinné 
poskytovať nefinančné hlavné ukazovatele výkonnosti, čo by pre MSP znamenalo nežiaducu 
administratívnu záťaž. Členské štáty by tieto spoločnosti nemohli od tejto povinnosti 
oslobodiť.
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Pozmeňujúci návrh 93
Thomas Mann

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – poznámka pod čiarou 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. Dva roky po nadobudnutí účinnosti. 15. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 94
Thomas Mann

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – poznámka pod čiarou 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Prvý rok po lehote na transpozíciu. 16. Druhý rok po lehote na transpozíciu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 95
Thomas Mann

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 – poznámka pod čiarou 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. Druhý rok po lehote na transpozíciu. 17. Tretí rok po lehote na transpozíciu.

Or. de


