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Pozmeňujúci návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3 a) Pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 
rodovej rozmanitosti na úrovni rady, táto 
smernica sa uplatňuje bez toho, aby tým 
bola dotknutá smernica Európskeho 
parlamentu a Rady o kapitálových 
požiadavkách (2013/36/EÚ) a smernica o 
zlepšení rodovej rovnováhy medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
spoločností kótovaných na burze a 
súvisiacimi opatreniami (XXXX/XX/EÚ).

Or. en

Odôvodnenie

Táto smernica by mala byť v súlade so štvrtou smernicou o kapitálových požiadavkách a 
nadchádzajúcou smernicou o zlepšení rodovej rovnováhy medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach.

Pozmeňujúci návrh 25
Jutta Steinruck

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 

(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, rovnoprávnych, integračných
a zamestnaneckých záležitostí vrátane 
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korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz by 
mal obsahovať opis politík, výsledkov a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.

existencie sociálneho dialógu, slobody 
združovania, kolektívneho vyjednávania a 
dodržiavania práv zamestnancov odborov, 
ako aj dodržiavania ľudských práv a boja 
proti korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz 
by mal obsahovať opis politík, výsledkov, 
významných incidentov, ku ktorým počas 
vykazovaného obdobia došlo, a rizík 
súvisiacich s uvedenými záležitosťami.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 26
Jutta Steinruck

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 poskytovaní týchto informácií sa 
môžu spoločnosti opierať o usmernenie 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, ako aj o tripartitné vyhlásenie 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o 
zásadách týkajúcich sa nadnárodných 
spoločností a sociálnej politiky a globálna 
iniciatíva pre podávanie správ.

(Usmernenia OECD majú širší referenčný 
rámec ako zásady ostatných rámcov. 
Pripustením všetkých uvedených 
referenčných zdrojov ako orientačných 
bodov sa zruší porovnateľnosť politík v 
oblasti sociálnej zodpovednosti 
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jednotlivých podnikov.)

Or. de

Pozmeňujúci návrh 27
Malcolm Harbour

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 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. Komisia by mala vydať 
nezáväzné usmernenia s cieľom objasniť, 
ktoré z uvedených modelov najlepšie 
zodpovedajú konkrétnemu typu 
vykazovania nefinančných informácií. 
Tým sa zabezpečí, že spoločnosti patriace 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
budú tieto modely využívať v rámci 
jednotného trhu konzistentným spôsobom. 
Tieto usmernenia Komisie okrem toho 
zjednodušia porovnávanie spoločností v 
súlade s odôvodnením 6.

Or. en
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Odôvodnenie

Rôzne rámce, ktoré Komisia uvádza ako modely, ktoré sa majú dodržiavať, môžu zmiasť 
podniky. Komisia by pri vydávaní nezáväzných usmernení mala pomôcť objasniť, čo považuje 
za primerané rámce podľa typu vykazovania nefinančných informácií. Okrem toho, ak 
Komisia vypracuje tieto usmernenia, bude jednoduchšie porovnávať spoločnosti na 
jednotnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 28
Sirpa Pietikäinen

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 poskytovaní takýchto nefinančných
informácií spoločnosti vychádzajú 
minimálne z hlavných zásad v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa
vykonáva rámec Organizácie Spojených 
národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenie Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. 
Spoločnosti môžu okrem toho vychádzať 
z vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ 
alebo medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresnia, z ktorých rámcov 
vychádzali.

Keďže množstvo rôznych rámcov 
vykazovania narúša porovnateľnosť 
nefinančných informácií a rôzne rámce 
vykazovania môžu súčasne znamenať pre 
spoločnosti zvýšenie nákladov na 
zabezpečenie súladu so spoločnosťami, 
najmä MSP, pre Úniu by bolo výhodné 
stanoviť jasný súbor kritérií pre 
nefinančné vykazovanie. Tento spoločný 
rámec vykazovania zabezpečí konzistentné 
uplatňovanie v rámci jednotného trhu a 
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rovnaké podmienky pre hospodárske 
subjekty. Komisia by mala vypracovať 
tieto kritériá vrátane primeraných 
kľúčových ukazovateľov výkonu na 
základe existujúcich medzinárodných 
rámcov uvedených v prvom pododseku, a 
najneskôr do konca roka 2018 by na tento 
účel mala predložiť právne predpisy. 
Komisia by prostredníctvom týchto 
právnych predpisov mala stanoviť 
záväznosť týchto kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V odseku 47 záverečnej deklarácie 
konferencie OSN Rio+20 s názvom 
„Budúcnosť, ktorú chceme“13, sa uznáva 
dôležitosť podávania správ o podnikovej 
udržateľnosti a spoločnosti sa vyzývajú, 
aby prípadne zvážili začlenenie informácií 
o udržateľnosti do svojho cyklu podávania 
správ. Priemysel, zainteresované vlády a 
príslušné zúčastnené strany sa v ňom tiež 
vyzývajú, aby s podporou systému OSN 
prípadne vytvárali modely pre najlepšie 
postupy a uľahčovali činnosť začleňovania 
finančných a nefinančných informácií pri 
zohľadnení skúseností z už existujúcich 
rámcov.

(8) V odseku 47 záverečnej deklarácie 
konferencie OSN Rio+20 s názvom 
„Budúcnosť, ktorú chceme“13, sa uznáva 
dôležitosť podávania správ o podnikovej 
udržateľnosti a spoločnosti sa vyzývajú, 
aby prípadne zvážili začlenenie informácií 
o udržateľnosti do svojho cyklu podávania 
správ. Priemysel, zainteresované vlády a 
príslušné zúčastnené strany sa v ňom tiež 
vyzývajú, aby s podporou systému OSN 
prípadne vytvárali modely pre najlepšie 
postupy a uľahčovali činnosť začleňovania 
finančných a nefinančných informácií pri 
zohľadnení skúseností z už existujúcich 
rámcov. Spoločnosti EÚ by preto podľa 
tejto smernice mali byť povinné 
zverejňovať svoje nefinančné výkazy ako 
súčasť svojich finančných výkazov.

__________________ __________________
13 Organizácia Spojených národov, 
„Budúcnosť, ktorú chceme“, záverečný 
dokument konferencie Organizácie 
Spojených národov o udržateľnom rozvoji 

13 Organizácia Spojených národov, 
„Budúcnosť, ktorú chceme“, záverečný 
dokument konferencie Organizácie 
Spojených národov o udržateľnom rozvoji 
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RIO+20, A/CONF.216/L.1. RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8 a) Dodávateľský reťazec je 
neoddeliteľnou súčasťou vytvárania 
hodnôt pre väčšinu spoločností, ale aj 
potenciálnych rizík, ktoré môže 
spoločnosť alebo podnik predstavovať 
nielen pre samotnú spoločnosť alebo 
podnik, ale aj pre širšiu spoločnosť. Preto 
by sa, ak je to možné, malo zabezpečiť, že 
informácie uvedené v nefinančných 
výkazoch budú obsahovať údaje v rámci 
celého dodávateľského reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jutta Steinruck

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

vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 32
Malcolm Harbour

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, a mal by sa vzťahovať len na 
spoločnosti kótované na burze. MSP by 
mali byť od dodatočných požiadaviek 
oslobodené a povinnosť zverejňovať 
nefinančný výkaz vo výročnej správe by sa 
mal vzťahovať len na tie kótované
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.

Or. en

Odôvodnenie

Základom pre tento návrh smernice je zabezpečiť, aby veľmi veľké podniky zaistili 
zúčastneným stranám, občanom a daňovým poplatníkom veľkú mieru transparentnosti. Ich 
činnosti, ako aj rozsah týchto činností sú také, že existuje verejný záujem o väčšiu 
transparentnosť, a to nielen pokiaľ ide o finančné informácie. Aby sa však predišlo 
nadmernému finančnému zaťaženiu regulačných orgánov, bola by primeraná len povinná 
požiadavka, ktorá by sa týkala len veľkých a kótovaných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 33
Sirpa Pietikäinen
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11 a) Európska rada na svojom zasadnutí 
22. mája 2013 vyzvala, aby sa ako súčasť 
revízie smernice 2013/34/EÚ zaviedla 
povinnosť podávania správ podľa 
jednotlivých krajín pre všetky veľké 
podniky a skupiny. Preto by veľké 
spoločnosti a verejnoprávne subjekty 
v záujme zabezpečenia väčšej 
transparentnosti platieb uhrádzaných 
vládam mali každoročne v správach 
zverejňovať významné platby uhrádzané 
vládam v krajinách, v ktorých pôsobia. Ak 
je to možné, takéto informácie by mali byť 
v rámci možnosti zverejnené formou 
prílohy k výročným finančným výkazom 
alebo ku konsolidovaným finančným 
výkazom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Ako sa vyžaduje v článku 51a písm. e) 
smernice 78/660/EHS, správa zákonných 
audítorov by mala obsahovať aj názor o 
súlade alebo nesúlade výročnej správy 
vrátane nefinančných informácií 
obsiahnutých vo výročnej správe s ročnou 
účtovnou závierkou za to isté účtovné 
obdobie.

(14) Ako sa vyžaduje v článku 51a písm. e) 
smernice 78/660/EHS, správa zákonných 
audítorov by mala obsahovať aj názor vo 
forme vyhlásenia týkajúceho sa
nefinančných informácií obsiahnutých vo 
výročnej správe a ich súladu s ročnou 
účtovnou závierkou za to isté účtovné 
obdobie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Sirpa Pietikäinen

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 rodové a iné aspekty 
ako vek, geografická rozmanitosť, 
zdravotné postihnutie, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jutta Steinruck

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 príslušného podniku a celého 
dodávateľského reťazca a jej pozície 
spolu s opisom základných rizík a neistôt, 
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ktorým čelí. V tejto súvislosti patria medzi 
riziká finančné neistoty, rovnako ako 
nedodržiavanie sociálnych a 
environmentálnych noriem.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prehľad pozostáva z vyváženej a 
rozsiahlej analýzy vývoja a výkonnosti 
podnikania spoločnosti a jej pozície, ktorá 
je primeraná veľkosti a zložitosti 
podnikania.

Prehľad pozostáva z vyváženej a rozsiahlej 
analýzy vývoja a výkonnosti podnikania 
spoločnosti a jej pozície, ktorá je primeraná 
veľkosti a zložitosti podnikania. Na 
vypracúvaní zverejnenia sa zúčastňujú 
prevádzkové a dozorné rady. Predkladanie 
správ spoločnosťami kontroluje nezávislá 
strana. Za nedodržiavanie povinností 
zverejňovania stanovujú členské štáty 
sankcie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Jürgen Creutzmann

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

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 

V prípade spoločností, ktorých priemerný 
počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia prekračuje 500 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
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sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje v prípade potreby aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
týkajúce sa najmä environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

Relevantnosť nefinančného vykazovania sa v jednotlivých priemyselných odvetviach líši. Aj 
keď pre niektoré spoločnosti môže byť veľmi relevantné a tlak trhu v tejto súvislosti stúpol, 
nemusí byť relevantné pre ostatných. Spoločnosti by preto mali rozhodovať o tom, či je takéto 
vykazovanie nutné, ako sa uvádza v súčasnej verzii požiadaviek na vykazovanie.

Pozmeňujúci návrh 39
Jutta Steinruck

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

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 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 vplyvu 
podnikateľskej činnosti na spoločnosť a
minimálne environmentálnych, sociálnych, 
rovnoprávnych a zamestnaneckých 
záležitostí vrátane existencie sociálneho 
dialógu, slobody združovania, 
kolektívneho vyjednávania a dodržiavania 
práv zamestnancov odborov, ako aj 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 40
Malcolm Harbour

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

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 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:

Or. en

Odôvodnenie

Základom pre tento návrh smernice je zabezpečiť, aby veľmi veľké podniky zaistili 
zúčastneným stranám, občanom a daňovým poplatníkom veľkú mieru transparentnosti. Ich 
činnosti, ako aj rozsah týchto činností sú také, že existuje verejný záujem o väčšiu 
transparentnosť, a to nielen pokiaľ ide o finančné informácie. Aby sa však predišlo 
nadmernému finančnému zaťaženiu regulačných orgánov, bola by primeraná len povinná 
požiadavka, ktorá by sa týkala len veľkých a kótovaných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 41
Jutta Steinruck

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

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

rizík pre spoločnosť a občanov súvisiacich 
s týmito záležitosťami a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou. V tejto 
súvislosti patria medzi riziká pre 
spoločnosť finančné neistoty, rovnako 
ako nedodržiavanie sociálnych a 
environmentálnych noriem.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Jürgen Creutzmann

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

Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, či uplatňovať politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, 
prijímajú spoločnosti. V takomto prípade možno dospieť k záveru, že spoločnosť nepovažuje 
tieto politiky za relevantné pre svoju hospodársku činnosť a/alebo investori nepreukazujú 
výrazný záujem o tieto informácie. Nie je jasné, prečo by to potom spoločnosť mala 
vysvetľovať.

Pozmeňujúci návrh 43
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
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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. de

Pozmeňujúci návrh 44
Cornelis de Jong

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 neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje. Toto vysvetlenie 
obsahuje vyhodnotenie rizika 
vyplývajúceho z rozhodnutia spoločnosti 
neuplatňovať v súvislosti s týmito 
záležitosťami žiadnu vlastnú politiku.
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.
Európsky parlament a Komisia prijmú do 
konca roka 2015 a pravidelne aktualizujú 
usmernenia pre uplatňovanie opatrení 
tejto smernice týkajúce sa nefinančného 
výkazu. Tieto usmernenia vychádzajú zo 
všeobecných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
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rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Tieto 
usmernenia obsahujú hlavné ukazovatele 
výkonnosti v oblastiach, ktoré sú 
predmetom vykazovania 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

Pozmeňujúci návrh 45
Jutta Steinruck

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 sa 
spoločnosť opiera o usmernenia 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti a o ukazovatele globálnej 
iniciatívy pre podávanie správ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
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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 vychádzala.

Pokiaľ ide o tieto rámce, Európska 
komisia najneskôr 24 mesiacov po 
uverejnení tejto smernice vydá nezáväzné 
usmernenia o relevantnosti konkrétnych 
rámcov pre osobitné typy nefinančného 
vykazovania s cieľom zjednodušiť 
porovnávanie v rámci podávania 
nefinančných správ na jednotnom trhu.
Európska komisia vypracuje tieto 
usmernenia na základe konzultácií s 
členskými štátmi, národnými regulačnými 
orgánmi, podnikmi a organizáciami 
občianskej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne rámce, ktoré Komisia v príslušnom odôvodnení uvádza ako modely, ktoré sa majú 
dodržiavať, môžu zmiasť podniky. Komisia by pri vydávaní nezáväzných usmernení mala 
pomôcť objasniť, čo považuje za primerané rámce podľa typu vykazovania nefinančných 
informácií. Okrem toho, ak Komisia vypracuje tieto usmernenia, bude jednoduchšie 
porovnávať spoločnosti na jednotnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 47
Sirpa Pietikäinen

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

spoločnosť vychádza minimálne z 
hlavných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Spoločnosť môže 
okrem toho vychádzať aj z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, z 
ktorých rámcov sa vychádzalo.

Komisia najneskôr do 31. decembra 2018 
prijme prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom [49 novej 
smernice 2013/34], a pravidelne 
aktualizuje, kritériá pre spoločný 
európsky nefinančný rámec vykazovania. 
Tieto kritériá vychádzajú z existujúcich 
vnútroštátnych, európskych alebo 
medzinárodných rámcov a musia 
obsahovať hlavné ukazovatele výkonnosti 
v oblastiach, ktoré sú predmetom 
vykazovania informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje týkajúcich sa zamestnanosti, ktoré 
zahŕňajú minimálne tieto ukazovatele

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 49
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3 – podbod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet osôb zamestnaných na základe 
zmluvy

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3 – podbod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

miera fluktuácie zamestnancov

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3 – podbod i b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

prevádzkové výkony pri zamestnaneckom 
pomere na celý, čiastočný alebo dočasný 
pracovný úväzok

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 52
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3 – podbod i c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

angažovanosť v odboroch vrátane 
percentuálneho podielu zamestnancov, na 
ktorých sa vzťahujú kolektívne dohody

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53
Jutta Steinruck

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/EHS
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b – pododsek 3 – podbod i d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

rozdiel medzi základnou mzdou mužov a 
základnou mzdou žien

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
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 
vplyvu na spoločnosť, životné prostredie a 
ľudské práva, a pre transparentnosť a 
porovnateľnosť prehľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Jürgen Creutzmann

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

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 
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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.

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 zverejnenej 
spolu s ňou alebo v nej uvedenej.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek významu nefinančných informácií by spoločnosti mali aj naďalej ako tak rozhodovať 
o tom, ako a kde bude zverejnená. Spoločnosti, ktoré už zverejňujú osobitné správy, by tak 
mali robiť aj naďalej.

Pozmeňujúci návrh 57
Jürgen Creutzmann

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

Pokiaľ ide o zverejnenie zloženia rady, v tejto súvislosti už existujú právne požiadavky. V 
navrhovanej pozícii sa okrem toho stanovujú presné parametre, ktoré namiesto stanovenia 
povinného zverejňovania stanovujú konkrétnu podobu politiky rozmanitosti.
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Pozmeňujúci návrh 58
Sirpa Pietikäinen

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 
rodové a iné aspekty ako vek, geografická 
rozmanitosť, zdravotné postihnutie,
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

Pozmeňujúci návrh 59
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Smernica 2013/34/ES
Článok 18 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a
Vykazovanie podľa krajín

2a. Veľké podniky a subjekty verejného 
záujmu v poznámkach k finančným 
výkazom pre jednotlivé členské štáty a 
tretie krajiny, v ktorej majú organizačnú 
zložku, zverejnia tieto informácie na 
konsolidovanom základe za finančný rok:
a) označenie, povahy činností a 
geografickú polohu;
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b) obrat;
c) počet zamestnancov prepočítaný na 
počet zamestnancov na plný úväzok;
d) predaj a nákup;
e) zisk alebo strata pred zdanením;
f) daň zo zisku alebo straty;
g) získané subvencie z verejných zdrojov.
(Mal by sa vložiť pred článok 1 tejto 
smernice)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jutta Steinruck

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 a 
dodávateľov zahrnutých do konsolidácie 
branej ako celok spolu s opisom hlavných 
rizík a neistôt, ktorým čelia. V tejto 
súvislosti patria medzi riziká finančné 
neistoty, rovnako ako nedodržiavanie 
sociálnych a environmentálnych noriem.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Jutta Steinruck

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

 Prehľad pozostáva z vyváženej analýzy 
vývoja a výkonnosti podnikania a pozície 
podnikov zahrnutých do konsolidácie 
branej ako celok, ktorá je primeraná 
veľkosti a zložitosti podnikania.

Prehľad pozostáva z vyváženej analýzy 
vývoja a výkonnosti podnikania a pozície 
podnikov zahrnutých do konsolidácie 
branej ako celok, ktorá je primeraná 
veľkosti a zložitosti podnikania. Na 
vypracúvaní zverejnenia sa zúčastňujú 
prevádzkové a dozorné rady. Predkladanie 
správ spoločnosťami kontroluje nezávislá 
strana. Za nedodržiavanie povinností 
zverejňovania stanovujú členské štáty 
sankcie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Jürgen Creutzmann

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

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 v prípade potreby
obsahuje aj nefinančný výkaz obsahujúci 
informácie týkajúce sa najmä
environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. en
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Odôvodnenie

Relevantnosť nefinančného vykazovania sa v jednotlivých priemyselných odvetviach líši. Aj 
keď pre niektoré spoločnosti môže byť veľmi relevantné a tlak trhu v tejto súvislosti stúpol, 
nemusí byť relevantné pre ostatných. Spoločnosti by preto mali rozhodovať o tom, či je takéto 
vykazovanie nutné, ako sa uvádza v súčasnej verzii požiadaviek na vykazovanie.

Pozmeňujúci návrh 63
Jutta Steinruck

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

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 vplyvu podnikateľskej činnosti 
na spoločnosť a minimálne 
environmentálnych, sociálnych, 
rovnoprávnych a zamestnaneckých 
záležitostí vrátane existencie sociálneho 
dialógu, slobody združovania, 
kolektívneho vyjednávania a dodržiavania 
práv zamestnancov odborov, ako aj 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 64
Malcolm Harbour

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

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 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:

Or. en

Odôvodnenie

Základom pre tento návrh smernice je zabezpečiť, aby veľmi veľké podniky zaistili 
zúčastneným stranám, občanom a daňovým poplatníkom veľkú mieru transparentnosti. Ich 
činnosti, ako aj rozsah týchto činností sú také, že existuje verejný záujem o väčšiu 
transparentnosť, a to nielen pokiaľ ide o finančné informácie. Aby sa však predišlo 
nadmernému finančnému zaťaženiu regulačných orgánov, bola by primeraná len povinná 
požiadavka, ktorá by sa týkala len veľkých a kótovaných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 65
Sirpa Pietikäinen

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

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 

V prípade materských podnikov, ktoré sa 
majú konsolidovať a ktorých celkový 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 250 a ktoré 
k súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
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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:

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 a zohľadňujúci 
kompletný dodávateľský reťazec 
spoločnosti vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

rizík pre spoločnosť a občanov súvisiacich 
s týmito záležitosťami a spôsobu riadenia 
týchto rizík spoločnosťou. V tejto 
súvislosti patria medzi riziká pre 
spoločnosť finančné neistoty, rovnako 
ako nedodržiavanie sociálnych a 
environmentálnych noriem.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 67
Jürgen Creutzmann

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 vypúšťa sa
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branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, či uplatňovať politiky v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, 
prijímajú spoločnosti. V takomto prípade možno dospieť k záveru, že spoločnosť nepovažuje 
tieto politiky za relevantné pre svoju hospodársku činnosť a/alebo investori nepreukazujú 
výrazný záujem o tieto informácie. Nie je jasné, prečo by to potom spoločnosť mala 
vysvetľovať.

Pozmeňujúci návrh 68
Jutta Steinruck

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.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 69
Cornelis de Jong

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

branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňujú. Toto vysvetlenie 
obsahuje vyhodnotenie rizika 
vyplývajúceho z rozhodnutia spoločnosti 
neuplatňovať v súvislosti s týmito 
záležitosťami žiadnu vlastnú politiku.
Vplyvy činnosti spoločností na občanov 
zahŕňajú vplyvy vznikajúce v dôsledku 
činnosti podniku zahrnutého do 
konsolidácie, 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.
Európsky parlament a Komisia prijmú do 
konca roka 2015 a pravidelne aktualizujú 
usmernenia pre uplatňovanie opatrení 
tejto smernice týkajúce sa nefinančného 
výkazu. Tieto usmernenia vychádzajú zo 
všeobecných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Tieto 
usmernenia obsahujú hlavné ukazovatele 
výkonnosti v oblastiach, ktoré sú 
predmetom vykazovania 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 70
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže 
vychádzať z vnútroštátnych rámcov,
rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, z 
ktorých rámcov sa vychádzalo.

Pri poskytovaní takýchto informácií sa 
konsolidovaná výročná správa opiera o 
usmernenia Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti a o ukazovatele 
globálnej iniciatívy pre podávanie správ.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 71
Malcolm Harbour

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže 
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov sa vychádzalo.

Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže 
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov sa vychádzalo.

Pokiaľ ide o tieto rámce, Európska 
komisia najneskôr 24 mesiacov po 
uverejnení tejto smernice vydá nezáväzné 
usmernenia o relevantnosti konkrétnych 
rámcov pre osobitné typy nefinančného 
vykazovania s cieľom zjednodušiť 
porovnávanie v rámci podávania 
nefinančných správ na jednotnom trhu.
Európska komisia vypracuje tieto 
usmernenia na základe konzultácií s 
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členskými štátmi, národnými regulačnými 
orgánmi, podnikmi a organizáciami 
občianskej spoločnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Rôzne rámce, ktoré Komisia v príslušnom odôvodnení uvádza ako modely, ktoré sa majú 
dodržiavať, môžu zmiasť podniky. Komisia by pri vydávaní nezáväzných usmernení mala 
pomôcť objasniť, čo považuje za primerané rámce podľa typu vykazovania nefinančných 
informácií. Okrem toho, ak Komisia vypracuje tieto usmernenia, bude jednoduchšie 
porovnávať spoločnosti na jednotnom trhu.

Pozmeňujúci návrh 72
Sirpa Pietikäinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Pri poskytovaní takýchto informácií sa v 
konsolidovanej výročnej správe môže
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov sa vychádzalo.

Pri poskytovaní takýchto informácií 
spoločnosti vychádzajú minimálne z 
hlavných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“ a 
usmernenie Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Spoločnosti 
môžu okrem toho vychádzať aj 
z vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresnia, z ktorých rámcov sa 
vychádzalo.

Komisia najneskôr do 31. decembra 2018 
prijme prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom [49 novej 
smernice 2013/34], a pravidelne 
aktualizuje, kritériá pre spoločný 
európsky nefinančný rámec vykazovania. 
Tieto kritériá vychádzajú z existujúcich 
vnútroštátnych, európskych alebo 
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medzinárodných rámcov a musia 
obsahovať hlavné ukazovatele výkonnosti 
v oblastiach, ktoré sú predmetom 
vykazovania informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje týkajúcich sa zamestnanosti, ktoré 
zahŕňajú minimálne tieto ukazovatele

Or. de

Pozmeňujúci návrh 74
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

počet osôb zamestnaných na základe 
zmluvy

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

miera fluktuácie zamestnancov

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

prevádzkové výkony pri zamestnaneckom 
pomere na celý, čiastočný alebo dočasný 
pracovný úväzok

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

angažovanosť v odboroch vrátane 
percentuálneho podielu zamestnancov, na 
ktorých sa vzťahujú kolektívne dohody

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 78
Jutta Steinruck

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

rozdiel medzi základnou mzdou mužov a 
základnou mzdou žien

Or. de

Pozmeňujúci návrh 79
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 2 – bod 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, a v prípade 
potreby aj nefinančné hlavné ukazovatele 
výkonnosti relevantné pre konkrétne 
podnikanie, a to v rozsahu potrebnom na 
pochopenie takéhoto vývoja, výkonnosti 
alebo pozície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 6
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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 vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločností a 
vplyvu na spoločnosť, životné prostredie a 
ľudské práva, a pre transparentnosť a
porovnateľnosť prehľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno b
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 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 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 
zverejnenej spolu s ňou alebo v nej 
uvedenej.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek významu nefinančných informácií by spoločnosti mali aj naďalej ako tak rozhodovať 
o tom, ako a kde bude zverejnená. Spoločnosti, ktoré už zverejňujú osobitné správy, by tak 
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mali robiť aj naďalej.

Pozmeňujúci návrh 82
Sirpa Pietikäinen

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 a
Zmeny a doplnenia smernice 2013/34/EÚ
Smernica 2013/34/EÚ sa mení a dopĺňa 
takto:
(1) Vkladá sa tento článok:
„Článok 41a
Zverejňovanie podľa jednotlivých krajín 
týkajúce sa všetkých odvetví
1. Členské štáty od každej spoločnosti 
požadujú, aby každoročne pre jednotlivé 
členské štáty a tretie krajiny, v ktorých má 
organizačnú zložku, zverejňovala tieto 
informácie na konsolidovanom základe za 
finančný rok:
a) označenie povahy činností a 
geografickú polohu,
b) obrat,
c) počet zamestnancov prepočítaný na 
počet zamestnancov na plný úväzok,
d) zisk alebo strata pred zdanením,
e) daň zo zisku alebo straty,
f) získané subvencie z verejných zdrojov.
2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
podrobia auditu v súlade so smernicou 
2006/43/ES a pokiaľ je to možné zverejnia 
sa ako príloha k ročným finančným 
výkazom, prípadne ku konsolidovaným 
finančným výkazom dotknutej 
spoločnosti.“
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Or. en


