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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Nefinančné výkazy by sa mali týkať nielen priamych operácií spoločností, ale aj dosahu 
týchto operácií v celom ich hodnotovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 2

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 

(7) Pri poskytovaní týchto informácií sa 
môžu spoločnosti opierať o rámce, rámce 
EÚ, ako je schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), a 
medzinárodné rámce, ako sú dohovor OSN 
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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.

„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, globálna iniciatíva pre 
podávanie správ, projekt Carbon 
Disclosure Project (CDP) a Climate 
Disclosure Standards Board (CDSB). 
Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté požiadavky tejto 
smernice alebo iné právne predpisy či 
usmernenia Európskej únie pre 
zverejňovanie nefinančných informácií 
spoločností. 

Or. en

Odôvodnenie

Je načase skoncovať so zmätkom s príliš veľkým množstvom rámcov podávania správ, ktorá 
vedie k roztrieštenosti a nemožnosti porovnania. Odporúčané medzinárodné rámce tvoria 
medzinárodne uznávané minimálne požiadavky na zodpovedné správanie nadnárodných 
spoločností. Všetky krajiny OECD už zaviedli právnu povinnosť zabezpečiť, aby ich 
nadnárodné spoločnosti tieto požiadavky dodržiavali, takže by z týchto ustanovení nemala 
vyplynúť žiadna dodatočná záťaž.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8 a) Spoločnosti by mali poskytnúť 
podrobné informácie týkajúce sa 
záležitostí, u ktorých sa riziko, že sa 
vyskytnú závažné vplyvy spolu s vplyvmi, 
ktoré sa už vyskytli, javia ako 
najpravdepodobnejšie. Závažnosť vplyvov 
by sa mala posudzovať podľa ich rozsahu 
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a významnosti, počtu postihnutých 
jednotlivcov, v súčasnosti alebo 
v budúcnosti, tak, aby bola 
akákoľvek náprava negatívneho vplyvu 
možná na stav minimálne rovnaký alebo 
zodpovedajúci stavu, ktorý existoval pred 
vznikom nepriaznivého vplyvu.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo administratívnej záťaži spoločností, v hlavných zásadách OSN sa odporúča 
použiť v prípade spoločností hodnotenie vplyvu s cieľom určiť reálne alebo potenciálne 
najvážnejšie vplyvy. Zároveň sa odporúča, aby sa v smernici sledoval rovnaký prístup.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9 a) Riziká nepriaznivých vplyvov môžu 
vyplynúť z iniciatív samotných 
spoločností alebo môžu byť spojené 
s operáciami, produktmi či službami 
spoločností, a to v súvislosti 
podnikateľského vzťahu vrátane vzťahov 
s dodávateľmi, klientmi, subdodávateľmi 
či inými obchodnými partnermi.  Preto je 
nevyhnutné, aby sa táto skutočnosť 
premietla do informácií, ktoré spoločnosti 
poskytujú o svojich politikách, rizikách 
a výsledkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Niet pochýb, že dodávateľské reťazce predstavujú pre spoločnosti, spoločenstvá, v ktorých 
pôsobia, a zákazníkov významné riziko. K rozsiahlemu využívaniu zdrojov ako pôdy, vody, 
materiálov a uhlíka dochádza skôr v dodávateľskom reťazci než v samotnej spoločnosti.  Táto 
otázka už bola ad hoc uvedená v acquis communautaire a v záujme súladu by mala byť 
súčasťou tohto návrhu.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11 a) V záujme maximalizácie spoločnej 
hodnoty, optimalizácie udržateľnosti 
podnikov a posilnenia relevantnosti, 
súladu a porovnateľnosti nefinančných 
informácií poskytovaných spoločnosťami 
Komisia do 12 mesiacov od prijatia 
smernice poskytne odvetvové a všeobecné 
usmernenia k používaniu vhodných 
hlavných ukazovateľov výkonnosti, 
metodiky merania zdrojov a 
medzinárodných rámcov, najmä pokiaľ 
ide o zodpovednosť podnikov voči 
dodržiavaniu práv a hodnôt chránených 
predpismi medzinárodného práva.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto spôsobom sa zníži administratívna záťaž, ktorú podniky musia znášať, a optimalizuje 
úspešnosť smernice, pretože sa poskytne spoločnostiam väčšia istota bez toho, že by vznikla 
priama požiadavka zakotvená v právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11 b) Členské štáty zabezpečia, aby 
existovali dostatočné a účinné prostriedky 
na presadzovanie úplného, presného 
a dôveryhodného zverejňovania 
nefinančných informácií zo strany 
spoločností, a to v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice. V záujme zabezpečenia 
účinnejšej úrovne ochrany by mali byť 
fyzické a právnické osoby, ktoré majú 
legitímny záujem na zabezpečení 
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dodržiavania ustanovení tejto smernice, 
oprávnené sa podieľať na všetkých 
konaniach, ktoré vzniknú.

Or. en

Odôvodnenie

Každý z cieľov, o ktorých splnenie sa návrh usiluje, je ohrozený nedodržiavaním pravidiel zo 
strany spoločností. Ak sa má tomuto javu zabrániť, musí existovať mechanizmus, ktorým by 
osoby s legitímnymi záujmami v danej veci mohli dodržiavanie pravidiel vymáhať. Presné 
detaily každého takéhoto mechanizmu budú najvhodnejšie rozhodnuté na úrovni členského 
štátu. Užitočné príklady možno nájsť v právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany 
spotrebiteľa a boja proti diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výročná správa obsahuje verný prehľad 
vývoja a výkonnosti podnikania 
spoločnosti a jej pozície spolu s opisom 
základných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Výročná správa obsahuje verný prehľad 
vývoja a výkonnosti podnikania 
spoločnosti a jej pozície spolu s opisom 
základných rizík a neistôt, ktorým čelí, 
preukazujúc, že vynaložila náležitú 
starostlivosť.

Or. en

Odôvodnenie

Náležitá starostlivosť je jadrom hlavných medzinárodných rámcov, akými sú usmernenie 
OECD pre nadnárodné spoločnosti a hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských 
práv: tento pojem zahŕňa aj to, akým spôsobom spoločnosti proaktívne zisťujú riziká a vplyvy, 
ktoré predstavujú pre spoločnosť, ako im predchádzajú a ako ich obmedzujú.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b
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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 zahŕňa aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu a zohľadňujúci 
celkový hodnotový reťazec spoločností
vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

V následnosti na škandál s konským mäsom a zrútením továrenskej budovy v Bangladéši je 
zrejmé, že dodávateľské reťazce predstavujú pre spoločnosti, spoločenstvá a zákazníkov 
významné riziko. Táto otázka sa už ad hoc premietla do acquis communautaire a Európsky 
parlamentu uznal dôležitosť dodávateľských reťazcov vo svojom uznesení 2010/2205(INI). 
Použitie slova „zahŕňať“ odráža zámer podporiť presadzovať zjednodušenú a integrovanú 
správu namiesto ďalších, samostatných správ.

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

opisu politiky uplatňovanej spoločnosťou 
vo vzťahu k týmto záležitostiam;

opisu politiky vrátane strednodobých 
a dlhodobých cieľov uplatňovanej 
spoločnosťou vo vzťahu k týmto 
záležitostiam;

Or. en
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Odôvodnenie

Spoločnosti musia zverejniť ciele, ktoré v týchto oblastiach samy vytyčujú, aby zúčastnené 
strany mohli vyhodnotiť oznámené výsledky. 

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – bod 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 
a obchodnými vzťahmi a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou;

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uznáva v hlavných medzinárodných rámcoch, akými sú usmernenie OECD pre 
nadnárodné spoločnosti a hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, riziká 
nepriaznivých vplyvov môžu vzniknúť v súvislosti so samotnými činnosťami spoločnosti alebo 
môžu priamo súvisieť s operáciami, produktmi alebo službami spoločností v rámci ich 
obchodného vzťahu. Preto sa musia zohľadňovať riziká v rámci celého hodnotového reťazca 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

analýzy využívania zdrojov vrátane aspoň 
využívania pôdy, využívania vody, emisií 
skleníkových plynov a využívania 
materiálov 

Or. en
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Odôvodnenie

Európska komisia vo svojom pláne z roku 2011 pre efektívne využívanie zdrojov navrhla tieto 
štyri hlavné ukazovateľov zdrojov, ktoré majú doplniť predbežný hlavný ukazovateľ domácej 
materiálovej spotreby. Európsky parlament drvivou väčšinou ich prijatie podporil a Komisia 
ich navrhla v rámci svojich  konzultácií o využívaní merania zdrojov. Európska platforma pre 
efektívne využívanie zdrojov vyzvala na používanie týchto ukazovateľov s cieľom vyslať jasný 
signál všetkým hospodárskym subjektom. Tento návrh poskytuje rámec pre toto opatrenie.

Pozmeňujúci návrh 12

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, a v takom prípade spresní, 
z ktorých rámcov vychádzala1.

__________________
1Napr. dohovor OSN „Global Impact“, 
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. en

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Princíp reformy, čiže zabezpečiť lepšiu transparentnosť a pochopenie nefinančného 
pôsobenia a vplyvov spoločnosti, by sa mal premietnuť aj do kritérií používania hlavných 
ukazovateľov výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európska komisia do 12 mesiacov od 
prijatia smernice poskytne odvetvové 
a všeobecné usmernenia k metodike a 
používaniu medzinárodných štandardov 
a nefinančných ukazovateľov výkonnosti, 
ako sa uvádza v článku 46 ods. 1,aby 
pomohla spoločnostiam pri podávaní 
správ.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto sa posilní relevantnosť, súlad a porovnateľnosť zverejňovaných nefinančných 
informácií poskytovaných spoločnosťami, čím sa optimalizuje udržateľnosť podnikov 
a schopnosť zúčastnených strán priviesť spoločnosti k zodpovednosti.
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Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali 
dostatočné a účinné prostriedky na 
presadzovanie úplného, presného 
a dôveryhodného zverejňovania 
nefinančných informácií zo strany 
spoločností, a to v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice.
2. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
súdne a/alebo správne konania na 
presadzovanie dodržiavania povinností 
plynúcich z tejto smernice dostupné 
všetkým osobám vrátane právnických 
osôb, ktoré majú v súlade s kritériami 
stanovenými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi legitímny záujem na 
zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto 
smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Každý z cieľov, o ktorých splnenie sa návrh usiluje, je ohrozený nedodržiavaním pravidiel zo 
strany spoločností. Ak sa má tomuto javu zabrániť, musí existovať mechanizmus, ktorým by 
osoby s legitímnymi záujmami v danej veci mohli dodržiavanie pravidiel vymáhať. Presné 
detaily každého takéhoto mechanizmu budú najvhodnejšie rozhodnuté na úrovni členského 
štátu. Užitočné príklady možno nájsť v právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany 
spotrebiteľa a boja proti diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh 16

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 svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 
rozmanitosť, zdravotné postihnutie, rasový 
či 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

Mala by sa zohľadniť smernica Rady 2000/43/ES z 29. júla 2000, ktorou sa vykonáva zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami rôzneho rasového alebo etnického pôvodu.  Právne 
predpisy EÚ v oblasti boja proti diskriminácii sa ako jedným z dôvodov diskriminácie 
zaoberajú aj zdravotným postihnutím, ktoré je ako takýto dôvod uznaný v článku 10 Zmluvy 
o EÚ.


