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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V návrhu smernice vystupuje do popredia význam podávania nefinančných informácií 
zo strany spoločností. Smernica sa sústreďuje na informácie o životnom prostredí, sociálnych 
veciach a zamestnanosti, dodržiavaní ľudských práv, boji proti korupcii a úplatkárstvu. 
Spravodajkyňa sa však domnieva, že je nesmierne dôležité začleniť do nej aj rodové hľadisko. 
Vyvážená kombinácia požadovaných prvkov umožní každoročne poskytovať akcionárom 
nefinančné informácie, ktoré majú rozhodujúci význam pre výkonnosť spoločností. 

Spravodajkyňa navyše zastáva názor, že nato, aby smernica dosiahla želaný účinok, mala by 
sa uplatňovať na spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami, ktoré buď vykazujú celkovú 
bilančnú sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo majú čistý obrat presahujúci 40 miliónov 
EUR. Navrhované číselné údaje v minulosti figurovali v rôznych legislatívnych aktoch EÚ 
a často sa používajú na rozlíšenie MSP a veľkých spoločností. Zvýšenie transparentnosti totiž 
zohráva dôležitú úlohu v rámci účinného fungovania jednotného trhu. Možnosť ľahšie 
porovnať informácie o spôsobe vedenia spoločností môže investorom a akcionárom pomôcť 
prijímať lepšie rozhodnutia. 

Povinné zverejňovanie politiky rozmanitosti, najmä politiky rodovej rozmanitosti, zásadne 
ovplyvňuje výkonnosť spoločností. Vyvážené zastúpenie žien a mužov v predstavenstvách 
spoločností je navyše pre spoločnosti výhodou, pretože je odrazom demografickej 
charakteristiky kľúčových skupín zainteresovaných strán, ako sú zamestnanci, zákazníci 
a investori. 

V záujme zabezpečenia skutočnej rodovej rovnosti sú spoločnosti nabádané k vykonaniu 
analýz pracovnej sily, ktorých súčasťou by mal byť rozpis údajov podľa druhu zamestnania, 
pracovnej zmluvy a rodovej príslušnosti. V Európe predstavujú 60 % absolventov univerzít 
ženy a tento fond talentov sa musí využívať efektívnejšie. Nato, aby sa dosiahli ciele rodovej 
rozmanitosti vo veľkých spoločnostiach a skupinách, musia spoločnosti vypracovať politiky, 
ktoré ženám umožnia zosúladiť rodinný a pracovný život. Spoločnosti by okrem toho mali 
organizovať školenia, budovať kapacity a vymieňať si najlepšie postupy, ako aj vytvárať siete 
a zriaďovať systémy mentorstva. 

Členské štáty by mali stanoviť administratívne a finančné sankcie pre spoločnosti, ktoré 
porušujú smernicu, a tiež vypracovať politiky na vykonávanie tejto smernice a informovať 
o výsledkoch. Európska komisia by však mala členským štátom poskytnúť usmernenia 
týkajúce sa najlepších postupov, ktoré dajú priestor podnetom od organizácií občianskej 
spoločnosti. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 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, 
rodovej rovnosti, 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 2

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 

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu a rodovému zastúpeniu 
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 
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vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

zamestnancov presahuje 250 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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.

(15) Rozmanitosť kompetencií a názorov 
členov správnych, riadiacich a dozorných 
orgánov spoločností vrátane rodovej 
rozmanitosti uľahčuje dobré pochopenie 
organizácie a záležitostí podniku. Je 
uznávanou skutočnosťou, že rodová 
rozmanitosť, najmä vo vrcholových 
pozíciách, je prínosom k správe a riadeniu 
spoločnosti, zlepšuje kvalitu 
rozhodovacieho procesu a výkonnosť 
spoločnosti. Okrem toho rozmanitosť 
v radoch predstavenstva znamená pre 
spoločnosti prínos, pretože zloženie 
predstavenstva tak odráža demografickú 
charakteristiku kľúčových skupín 
zainteresovaných strán, ako sú 
zamestnanci, zákazníci a investori. Navyše 
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, najmä rodovej 
rozmanitosti, ktorú spoločnosti uplatňujú. 
Trh by bol týmto spôsobom informovaný o 
postupoch správy a riadenia spoločnosti, 
čím sa na spoločnosti vyvíja nepriamy 



PE519.762v01-00 6/14 PA\1004523SK.doc

SK

nátlak, aby mali rozmanitejšie 
predstavenstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Spoločnosti by si mali osvojiť 
politiky rozmanitosti, ktoré prispievajú 
k zosúladeniu pracovného a osobného 
života, a podporovať mentorstvo, 
vytváranie sietí a primeranú odbornú 
prípravu pre riadiace pozície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Spoločnosti by mali zabezpečiť, aby 
sa uplatňovalo hľadisko rodovej rovnosti, 
podporoval sa rozvoj ľudských zdrojov 
a zároveň sa zaistilo bezpečné a zdravé 
pracovné prostredie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

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 rodovú 
príslušnosť a ďalšie aspekty ako vek, 
geografická 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, 
podliehajú administratívnym a finančným 
sankciám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) V Európskom pakte pre rodovú 
rovnosť na obdobie rokov 2011 – 2020, 
ktorý bol prijatý 7. marca 2011, Rada 
potvrdila, že politiky rodovej rovnosti 
majú podstatný význam pre hospodársky 
rast, prosperitu a konkurencieschopnosť. 
Opätovne potvrdila svoj záväzok odstrániť 
rodové rozdiely v záujme splnenia cieľov 
stratégie Európa 2020 a naliehavo 
požadovala prijatie opatrení na podporu 
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rovnakého zastúpenia žien a mužov v 
rozhodovacom procese na všetkých 
úrovniach a vo všetkých oblastiach s 
cieľom maximálneho využitia všetkých 
dostupných schopností. V otázkach 
súvisiacich s rodovou rozmanitosťou by 
ustanovenia tejto smernice mali byť 
doplnkom k ustanoveniam smernice 
o zlepšení rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
spoločností kótovaných na burze a 
súvisiacich opatreniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým Chartou základných práv 
Európskej únie vrátane slobody 
podnikania, rešpektovania súkromného 
života a ochrany osobných údajov. Táto 
smernica sa musí vykonávať v súlade 
s týmito právami a zásadami.

(18) Táto smernica rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané 
predovšetkým Chartou základných práv 
Európskej únie vrátane nediskriminácie, 
rovnosti medzi ženami a mužmi, slobody 
podnikania, rešpektovania súkromného 
života a ochrany osobných údajov. Táto 
smernica sa musí vykonávať v súlade 
s týmito právami a zásadami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) V prípade spoločností, ktorých (b) V prípade spoločností, ktorých 
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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:

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, rodovej 
rovnosti, dodržiavania ľudských práv 
a boja proti korupcii a úplatkárstvu 
vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(iii) rizík pre spoločnosť a občanov
súvisiacich s týmito záležitosťami a 
spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak spoločnosť neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, podlieha 
administratívnym a finančným sankciám.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(c) Analýza obsahuje finančné aj 
nefinančné hlavné ukazovatele výkonnosti 
relevantné pre konkrétne podnikanie, a to 
v rozsahu potrebnom na pochopenie 
vývoja, výkonnosti alebo pozície 
spoločnosti a tiež environmentálnych, 
sociálnych a ľudskoprávnych záležitostí, 
a to aj z hľadiska rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) V záujme zvýšenia transparentnosti 
v otázke rodovej rovnosti na pracovisku 
môžu spoločnosti poskytnúť analýzy 
celkovej pracovnej sily vrátane miezd 
zamestnancov, pričom údaje rozčlenia 
podľa druhu zamestnania, pracovnej 
zmluvy a rodovej príslušnosti. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide 
o rodovú príslušnosť a ďalšie aspekty ako
vek, geografická rozmanitosť, vzdelanie a 
profesionálne skúsenosti, ciele tejto 
politiky rozmanitosti, ako sa vykonáva a 
výsledky vo vykazovanom období. Účinné 
monitorovanie rovnakých príležitostí 
a rozmanitosti na pracovisku je dôležitou 
súčasťou kvalitnejšieho riadenia 
ľudského kapitálu a uplatňovania 
rovnosti. Ak spoločnosť nemá takúto 
politiku, podlieha administratívnym 
a finančným sankciám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade materských podnikov podnikov, 
ktoré sa majú konsolidovať a ktorých 
celkový priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia prekračuje 500 a 
ktoré k súvahovému dňu buď vykazujú 
bilančnú sumu presahujúcu 20 miliónov 
EUR, alebo čistý obrat presahujúci 40 
miliónov EUR, prehľad obsahuje aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 

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, 
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sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
rodovej rovnosti, dodržiavania ľudských 
práv a boja proti korupcii a úplatkárstvu 
vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

- (iii) rizík pre spoločnosť a občanov
súvisiacich s týmito záležitosťami a 
spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak podniky zahrnuté do konsolidácie 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, spoločnosť podlieha 
administratívnym a finančným sankciám.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie takéhoto vývoja, 
výkonnosti alebo pozície a tiež 
environmentálnych a sociálnych
záležitostí a problematiky ľudských práv, 
a to aj z hľadiska rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V záujme zvýšenia transparentnosti 
v otázke rodovej rovnosti na pracovisku 
môžu spoločnosti poskytnúť analýzy 
celkovej pracovnej sily vrátane miezd 
zamestnancov, pričom údaje rozčlenia 
podľa druhu zamestnania, pracovnej 
zmluvy a rodovej príslušnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu 
s touto smernicou najneskôr […]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.

1. Členské štáty zabezpečia účinné 
prostriedky na monitorovanie 
a presadzovanie úplného a presného 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločnosťami v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice. Členské štáty uvedú do 
účinnosti zákony, iné právne predpisy 
a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou 
najneskôr […]. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a (nový)
Usmernenia Komisie

Komisia určí najlepšie postupy a do 
jedného roka po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice vypracuje v spolupráci 
s organizáciami občianskej spoločnosti 
usmernenia pre najlepšie postupy 
podávania správ podnikmi, aby tak 
spoločnostiam pomohla pri podávaní 
správ.

Or. en


