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Pozměňovací návrh 13
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS
a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování 
nefinančních informací a informací 
týkajících se rozmanitosti některými 
velkými společnostmi a skupinami

kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS
a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování 
finančních informací, nefinančních 
informací a informací týkajících se 
rozmanitosti některými velkými 
společnostmi a skupinami

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 50 odst. 1 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 50 odst. 2
a čl. 153 odst. 2 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zvýšená transparentnost, pokud jde
o činnosti velkých společností, zejména
o název/názvy společností, povahu 
činností a zeměpisné rozmístění, obrat, 
počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalent zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek, dosažené zisky, uhrazené daně ze 
zisku a získanou podporu, je zásadní pro 
zajištění důvěry občanů EU v tyto 
společnosti. Povinné předkládání 
informací v této oblasti může být proto 
považováno za důležitý prvek 
odpovědnosti podniků vůči zúčastněným 
subjektům a společnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je prokázáno, že zveřejňování 
nefinančních informací zlepšuje politiky
a systémy řízení společností v sociální
a environmentální oblasti a v oblasti 
lidských práv, a tím snižuje negativní 
dopady způsobené jejich činností. Ukázalo 
se rovněž, že podniky, které řádně 
analyzují a zveřejňují nefinanční 
informace, zvyšují svou 
konkurenceschopnost, snižují náklady, 
mají snadnější přístup ke kapitálu, lepší 
výkonnost na finančních trzích a vyšší 
stabilitu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Harmonizace postupů pro podávání 
zpráv na evropské úrovni je nezbytná
s cílem posílit důvěru zúčastněných 
subjektů ve všech členských státech
a umožnit jim ujistit se o pověsti podniků.

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních a sociálních otázek
a otázek zaměstnanosti, včetně sociálního 
dialogu a dodržování práv odborů, jakož
i otázek rovnosti žen a mužů, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami. Tento 
výkaz by měl zahrnovat popis politik, 
výsledků, významných incidentů, k nimž 
během vykazovaného období došlo, a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

Or. es
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Pozměňovací návrh 19
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami.

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 
zahrnovat popis politik, výsledků a rizik 
souvisejících s těmito otázkami, přičemž 
musí přihlížet k celému dodavatelskému 
řetězci dané společnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství. Tento výkaz by měl 

(6) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
zveřejňovaných v celé Unii, měly by 
společnosti být povinny do svých 
výročních zpráv zahrnout nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv a boje proti korupci, 
úplatkářství a daňovým únikům. Tento 



AM\1006654CS.doc 7/55 PE521.693v01-00

CS

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

výkaz by měl zahrnovat popis politik, 
výsledků a rizik souvisejících s těmito 
otázkami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zveřejňování nefinančních informací 
by mělo být založeno na hloubkové 
kontrole vycházející z posouzení rizik, 
které by měly společnosti využívat
k identifikaci, prevenci a vhodnému 
zmírnění stávajících a potenciálních 
nepříznivých dopadů ve vztahu ke své 
velikosti, povaze a kontextu činností
a závažnosti rizik nepříznivých dopadů.
Zásady hloubkové kontroly jsou 
stanoveny ve směrnicích Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti a 
v obecných zásadách v oblasti podnikání
a lidských práv, které provádějí rámec 
OSN „Chránit, dodržovat a napravovat“,
k jejichž dodržování se Komise zavázala.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Rostoucí odkazy na stávající rámce 
pro udržitelnost a podávání zpráv
a neustálé vytváření nových rámců 
podporují přechod k udržitelnému 
světovému hospodářství. S globálním 
vzestupem politik v oblasti podávání zpráv
o udržitelnosti, včetně rozvojových zemí, 
se však sladění a harmonizace rámců 
stává stále větším problémem, který je 
třeba řešit, jelikož tyto rámce se mohou 
překrývat, mohou být v rozporu nebo 
dokonce stanovovat vzájemně si 
konkurující normy.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet
z vnitrostátních rámců, unijních rámců, 
jako je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS), a mezinárodních 
rámců, jako je úmluva OSN „Global 
Compact“, obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti,
norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce
o zásadách pro nadnárodní společnosti
a sociální politiku a globální iniciativa pro 
podávání zpráv („Global Reporting 

(7) Při poskytování informací o tom, jak 
dodržují práva a hodnoty chráněné 
normami mezinárodního práva, 
společnosti uplatňují obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“ a směrnice OECD pro 
nadnárodní společnosti a mohou vycházet 
také z vnitrostátních rámců, unijních 
rámců, jako je systém pro environmentální 
řízení podniků a audit (EMAS), a dalších
mezinárodních rámců, jako je úmluva OSN 
„Global Compact“, norma Mezinárodní 
organizace pro normalizaci ISO 26000, 
tripartitní deklarace Mezinárodní 
organizace práce o zásadách pro 
nadnárodní společnosti a sociální politiku
a globální iniciativa pro podávání zpráv 
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Initiative“). („Global Reporting Initiative“). 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet
z vnitrostátních rámců, unijních rámců, 
jako je systém pro environmentální řízení 
podniků a audit (EMAS), a mezinárodních 
rámců, jako je úmluva OSN „Global 
Compact“, obecné zásady v oblasti 
podnikání a lidských práv, které provádějí 
rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
pro nadnárodní společnosti, norma 
Mezinárodní organizace pro normalizaci 
ISO 26000, tripartitní deklarace 
Mezinárodní organizace práce o zásadách 
pro nadnárodní společnosti a sociální 
politiku a globální iniciativa pro podávání 
zpráv („Global Reporting Initiative“).

(7) Při poskytování těchto informací 
mohou společnosti vycházet z unijních 
rámců, jako je systém pro environmentální 
řízení podniků a audit (EMAS),
a mezinárodních rámců, jako je úmluva 
OSN „Global Compact“, obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec OSN „Chránit, dodržovat
a napravovat“, směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
pro nadnárodní společnosti z roku 2011, 
norma Mezinárodní organizace pro 
normalizaci ISO 26000, tripartitní 
deklarace Mezinárodní organizace práce
o zásadách pro nadnárodní společnosti
a sociální politiku a globální iniciativa pro 
podávání zpráv („Global Reporting 
Initiative“). Zejména by se však podniky
v rámci EU měly řídit směrnicí 
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) pro nadnárodní 
společnosti, aby byla zajištěna 
srovnatelnost zásad sociální odpovědnosti 
podniků a nastavena pevná norma. 
Závazná norma by měla být definována 
pět let po vstupu této směrnice v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
dopadů společnosti na lidská práva, 
sociální oblast a životní prostředí se ve 
výroční zprávě uvedou nefinanční klíčové 
ukazatele výkonnosti, které se vztahují na 
příslušnou podnikatelskou sféru. Pokud 
jde o hlediska životního prostředí, 
nefinanční ukazatele by měly zahrnovat 
například posouzení emisí skleníkových 
plynů a využívání surovin, vody a půdy. 
Součástí tohoto posouzení by měl být 
odhad využívání těchto zdrojů
v dodavatelském řetězci společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Aby se zvýšila soudržnost
a srovnatelnost nefinančních informací 
poskytovaných společnostmi, Komise by 
měla vypracovat harmonizovaný rámec, 
včetně vhodných klíčových ukazatelů 
výkonnosti a metodiky měření zdrojů, 
zohledňující mezinárodní rámce, pokud 
jde zejména o odpovědnost podniků při 
dodržování práv a hodnot, které jsou 
chráněny normami mezinárodního práva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Členské státy zajistí, aby byly
k dispozici vhodné a účinné prostředky 
pro vymáhání úplného, přesného
a spolehlivého zveřejňování nefinančních 
informací podniky, a to v souladu
s ustanoveními této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Bernd Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Přístup investorů k nefinančním 
informacím je krokem k dosažení cíle 
stanoveného v rámci Plánu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje, podle kterého 
mají být do roku 2020 zavedeny tržní
a politické pobídky, které odměňují 
investice podniků do účinnosti14.

(9) Přístup investorů k nefinančním 
informacím je krokem k dosažení cíle 
stanoveného v rámci Plánu pro Evropu 
účinněji využívající zdroje, podle kterého 
mají být do roku 2020 zavedeny tržní
a politické pobídky, které odměňují 
investice podniků do účinnosti. Opatření 
týkající se budoucí sociální odpovědnosti 
podniků by měly být posuzovány
v kontextu celého hodnotového řetězce, tj. 
od suroviny přes obchod až po recyklaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 250 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 17,5 milionů EUR, nebo mají 
čistý obrat přesahující 35 milionů EUR.

Or. en

Odůvodnění

Definice velké společnosti by se měla vykládat v souladu se stávající definicí uvedenou ve 
čtvrté účetní směrnici, podle níž se za velkou považuje taková společnost, jež má v průměru 
více než 250 zaměstnanců a buď celkovou rozvahu vyšší než 17,5 milionů EUR, nebo čistý 
obrat vyšší než 35 milionů EUR.

Pozměňovací návrh 30
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 500 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 

(11) Rozsah těchto nefinančních 
požadavků by měl být vymezen ve vztahu
k průměrnému počtu zaměstnanců, 
celkovým aktivům a obratu. MSP by měly 
být osvobozeny od dalších požadavků
a povinnost zveřejňovat nefinanční výkaz 
ve výroční zprávě by se měla vztahovat 
pouze na ty společnosti, jejichž průměrný 
počet zaměstnanců přesahuje 250 a jež buď 
vykazují celkovou bilanční sumu 
přesahující 20 milionů EUR, nebo mají 
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čistý obrat přesahující 40 milionů EUR. čistý obrat přesahující 40 milionů EUR.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí
orgány, pokud jde o pohlaví a jiné aspekty 
jako věk, pohlaví, zeměpisná rozmanitost, 
zdravotní postižení, vzdělání a profesní 
zkušenosti, by se měla vztahovat pouze na 
velké společnosti kotované na burze. Proto 
by se tato povinnost neměla vztahovat na 
malé a střední podniky, které mohou být 
podle článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
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orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zvláštní potřeby, zeměpisná 
rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, by se měla vztahovat pouze na 
velké společnosti kotované na burze. Proto 
by se tato povinnost neměla vztahovat na 
malé a střední podniky, které mohou být 
podle článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Or. el

Pozměňovací návrh 33
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
by se měla vztahovat pouze na velké 
společnosti kotované na burze. Proto by se 
tato povinnost neměla vztahovat na malé
a střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
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vysvětlit, proč ji nemají. vysvětlit, proč ji nemají.

Or. es

Odůvodnění

Zdravotní postižení je oblast diskriminace, kterou se zabývají protidiskriminační právní 
předpisy EU, a je uvedeno jako zdroj diskriminace spolu s věkem, pohlavím, zeměpisným 
původem atd. v článku 10 SEU. Evropská strategie pro oblast zdravotního postižení rovněž 
vyzývá k začlenění zdravotního postižení do všech evropských politik, což znamená jeho 
začlenění do veřejné a podnikové agendy v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Pozměňovací návrh 34
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, by se měla vztahovat 
pouze na velké společnosti kotované na 
burze. Proto by se tato povinnost neměla 
vztahovat na malé a střední podniky, které 
mohou být podle článku 27 směrnice 
78/660/EHS osvobozeny od některých 
účetních povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

(16) Povinnost zveřejňovat politiky 
rozmanitosti pro správní, řídící a dozorčí 
orgány, pokud jde o aspekty jako věk, 
pohlaví, zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
by se měla vztahovat pouze na velké 
společnosti kotované na burze. Proto by se 
tato povinnost neměla vztahovat na malé
a střední podniky, které mohou být podle 
článku 27 směrnice 78/660/EHS 
osvobozeny od některých účetních 
povinností. Zveřejnění politiky 
rozmanitosti by mělo být součástí výkazu
o správě a řízení společnosti, jak je 
stanoveno článkem 46a směrnice 
78/660/EHS. Společnosti, které tuto 
politiku rozmanitosti nemají, by neměly 
mít povinnost ji zavést, ale měly by jasně 
vysvětlit, proč ji nemají.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'1. (a) Výroční zpráva musí obsahovat 
věrný přehled vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti společnosti a její 
pozice, jakož i popis hlavních rizik
a nejistot, kterým čelí.

'1. (a) (a) Výroční zpráva musí obsahovat 
věrný přehled vývoje a výkonnosti 
podnikatelské činnosti společnosti a její 
pozice, jakož i popis řízení hlavních rizik
a nejistot, kterým čelí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'1. Výroční zpráva musí obsahovat věrný 
přehled vývoje a výkonnosti podnikatelské 
činnosti společnosti a její pozice, jakož
i popis hlavních rizik a nejistot, kterým 
čelí.

'1. Výroční zpráva musí obsahovat věrný 
přehled vývoje a výkonnosti podnikatelské 
činnosti společnosti a její pozice, jakož
i popis hlavních rizik a nejistot, kterým 
čelí.

Or. el

Odůvodnění

Jazyková úprava – týká se pouze řecké verze.

Pozměňovací návrh 37
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
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Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti.

Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti. Povinnost podávat 
zprávy by proto měla co nejvíce vycházet 
ze směrnice Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) pro 
nadnárodní společnosti z roku 2011.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
 Čl. 46 – odst. 1 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti.

Přehled musí představovat vyváženou
a vyčerpávající analýzu vývoje
a výkonnosti společnosti a její pozice, 
přiměřenou velikosti a složitosti 
podnikatelské činnosti.

Or. el

Odůvodnění

Jazyková úprava – týká se pouze řecké verze.

Pozměňovací návrh 39
Josefa Andrés Barea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace o dopadech činnosti společností 
na občany týkající se alespoň 
environmentálních a sociálních otázek
a otázek zaměstnanosti, včetně sociálního 
dialogu a dodržování práv odborových 
svazů, jakož i otázek rovnosti žen a mužů, 
dodržování lidských práv, boje proti 
korupci a úplatkářství, včetně:

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkajících se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek (včetně 
informací souvisejících s právem na 
sdružování, kolektivními smlouvami
a zastoupením zaměstnanců), dodržování 
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lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 
17,5 milionů EUR, nebo čistý obrat 
přesahující 35 milionů EUR, musí přehled 
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, přičemž musí přihlížet
k celému dodavatelskému řetězci dané 
společnosti, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet b) U společností, jejichž průměrný počet 



PE521.693v01-00 20/55 AM\1006654CS.doc

CS

zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled případně 
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se zejména
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

Or. en

Odůvodnění

Význam nefinančních zpráv se v jednotlivých odvětvích liší. I když mohou být pro některé 
společnosti velmi významné a v tomto směru se vytvořil tlak trhu, nemusí být významné pro 
jiné. Proto by mělo být ponecháno na společnostech, aby se rozhodly, zda takové podávání 
zpráv má smysl, jak je stanoveno v současné verzi požadavků na podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 43
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv a boje proti korupci,
úplatkářství a daňovým únikům, včetně:

Or. fr
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Odůvodnění

Navrhuje se doplnit povinnost zveřejňovat nefinanční informace, které mohou pomoci v boji 
proti daňovým únikům, jak si klade za cíl skupina G20.

Pozměňovací návrh 44
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

b) U společností, jejichž průměrný počet 
zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

Or. el

Odůvodnění

Jazyková úprava – týká se pouze řecké verze.

Pozměňovací návrh 45
Josefa Andrés Barea

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

iia) významných incidentů, k nimž
v souvislosti s těmito otázkami během 
vykazovaného období došlo; 

Or. es

Odůvodnění

Nefinanční výkaz by měl obsahovat informace o veškerých významných incidentech 
souvisejících se stanovenými otázkami, neboť tyto informace jsou nezbytné k tomu, aby 
poskytly spotřebitelům a investorům jasnou a úplnou představu o dopadech činnosti 
společností. 

Pozměňovací návrh 46
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) rizik souvisejících s těmito otázkami, 
které se týkají činností společnosti, jež 
mohou mít za následek nebo již mají za 
následek závažné nepříznivé sociální
a environmentální dopady a dopady na 
lidská práva; a způsobu, jakým společnost 
tato rizika řídí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Josefa Andrés Barea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) rizik vznikajících společnosti
a občanům v souvislosti s těmito otázkami
a způsobu, jakým společnost tato rizika 
řídí. .

Or. es

Odůvodnění

Účelem navrhované změny je uvést tuto formulaci v soulad s novou definicí sociální 
odpovědnosti podniků. 

Pozměňovací návrh 48
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) hlavních rizik v jednotlivých odvětvích
souvisejících s těmito otázkami a způsobu,
jakým společnost tato rizika řídí.

Or. it

Odůvodnění

Rizika pro zúčastněné subjekty se v jednotlivých společnostech liší. Není možné vytvořit škálu 
rizik podle jejich závažnosti bez odkazu na normalizovaná objektivní kritéria.

Pozměňovací návrh 49
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

iiia) analýzy využívání zdrojů, která 
zohledňuje přinejmenším využívání půdy, 
využívání vody, emise skleníkových plynů
a využívání surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda uplatňovat zásady sociální odpovědnosti podniků, je na jednotlivých 
společnostech. V takovém případě lze dospět k závěru, že společnost nepovažuje tyto zásady 
pro své hospodářské činnosti za relevantní a/nebo že investoři neprojevují o tyto informace 
velký zájem. Není jasné, proč by to pak společnost měla vysvětlovat.

Pozměňovací návrh 51
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společnost nesleduje politiky ve Pokud společnost nesleduje politiky ve 
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vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.

vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje. 
Toto vysvětlení obsahuje posouzení rizik 
rozhodnutí tyto politiky nesledovat.
Dopady činnosti společnosti na občany 
zahrnují dopady vznikající v důsledku 
činnosti vykazující společnosti, jakož
i dopady činnosti jiných společností, které 
mají s vykazující společností obchodní 
vztahy, jako jsou iniciativy vedoucí
k vytváření společných podniků či 
dodavatelské a subdodavatelské řetězce. 

Or. es

Odůvodnění

Jak bylo již uvedeno ve zprávách Parlamentu o sociální odpovědnosti podniků, je důležité, 
aby nefinanční informace zahrnovaly rovněž subdodavatelské a dodavatelské řetězce. Je 
rovněž nezbytné, aby byli investoři a spotřebitelé informováni o posouzení rizik 
vypracovaných společnostmi, které nesledují politiky týkající se zpráv o nefinančních 
informacích. 

Pozměňovací návrh 52
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společnost nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.

Pokud společnost, na kterou se tato 
směrnice vztahuje a která má méně než 
500 zaměstnanců, nesleduje politiky ve 
vztahu k jedné nebo více z těchto otázek, 
poskytne vysvětlení, proč je nesleduje.

Or. en

Odůvodnění

 Přístup podle zásady „dodržuj nebo vysvětli“ by se měl vztahovat pouze na společnosti s 250 
až 500 zaměstnanci. Nad 500 zaměstnanců by požadavek na zveřejňování informací podle této 
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směrnice měl být povinný.

Pozměňovací návrh 53
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může 
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací by 
společnost měla zohlednit svou 
odpovědnost za dodržování práv a hodnot, 
které jsou chráněny normami 
mezinárodního práva. V tomto ohledu 
musí společnost uplatňovat obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec Organizace spojených 
národů „Chránit, dodržovat
a napravovat“, a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti.
Kromě toho může společnost vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází. Toto ustanovení se 
použije, aniž by byly dotčeny požadavky 
této směrnice nebo jiných právních 
předpisů Evropské unie či pokyny 
obsahující konkrétnější pravidla pro 
zveřejňování nefinančních informací 
společnostmi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
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Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může
společnost vycházet z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců, 
přičemž upřesní, ze kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací 
společnost vychází z pokynů pro 
uplatňování této směrnice týkajících se 
nefinančních výkazů, a to po uplynutí 
jednoho roku od jejich přijetí. Do té doby 
používá jako minimální pravidla obecné 
zásady v oblasti podnikání a lidských 
práv, které provádějí rámec Organizace 
spojených národů „Chránit, dodržovat
a napravovat“ a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti.
Navíc může společnost vycházet i 
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Josefa Andrés Barea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti či pozice a dopadů
společnosti na občany a pro 
transparentnost a srovnatelnost přehledu
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. 
Analýza zahrne klíčové ukazatele 
výkonnosti definované v pokynech 
vypracovaných Evropskou komisí, a to po 
uplynutí jednoho roku od jejich přijetí.  
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Or. es

Odůvodnění

Klíčové ukazatele výkonnosti mají zcela zásadní význam pro zajištění náležité míry 
srovnatelnosti informací poskytovaných různými podniky. 

Pozměňovací návrh 56
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti
a jejích lidskoprávních, sociálních
a environmentálních dopadů tato analýza 
zahrne finanční a nefinanční klíčové 
ukazatele výkonnosti, které se vztahují
k příslušné podnikatelské činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

c) V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje, výkonnosti a pozice společnosti 
tato analýza zahrne finanční a případně
nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, 
které se vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 58
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Pro účely prováděcích opatření
v rámci článku 46 přijme Komise akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 53 a (nový), a stanoví seznam 
příslušných minimálních ukazatelů, které 
poskytují alespoň následující údaje:
– sociální: údaje o zaměstnanosti, 
kolektivním vyjednávání, platové 
struktuře, zdraví a bezpečnosti, školení
a vzdělávání, rozčleněné podle pohlaví
a regionu:
– životní prostředí: údaje o využívání 
zdrojů, která zohledňuje přinejmenším 
využívání půdy, využívání vody, emise 
skleníkových plynů a využívání energie
a surovin;
– lidská práva: údaje o počtu stížností 
vztahujících se k oblasti lidských práv, 
které byly předloženy a podniknuté kroky, 
údaje o společnosti, dodavatelích
a dalších obchodních partnerech;
Akty v přenesené pravomoci budou přijaty 
během 18 měsíců od data schválení 
směrnice. 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Philippe Lamberts



PE521.693v01-00 30/55 AM\1006654CS.doc

CS

za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) Komise zřídí poradenskou skupinu pro 
otázky zveřejňování nefinančních 
informací, která bude podporovat 
provádění požadavků na podávání 
nefinančních zpráv, a vyváženým
a otevřeným způsobem zapojí zúčastněné 
strany do vypracování pokynů k metodice
a využívání mezinárodních norem
a nefinančních ukazatelů výkonnosti 
podle čl. 46 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Evropské podniky, které fungují ve 
třetích zemích budou rovněž poskytovat 
informace o svých činnostech ve třetích 
zemích, jež se vztahují k otázkám 
týkajících se sociální oblasti, oblasti 
životního prostředí a k otázkám 
zaměstnanosti a dodržování lidských práv 
jako součást své povinnosti předkládat 
zprávy.“ 

Or. de
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Pozměňovací návrh 61
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navzdory významu nefinančních informací, měly by mít společnosti možnost rozhodnout
o tom, jak a kdy tyto informace zveřejní. Společnosti, které již zveřejnily oddělené zprávy, by 
měly mít možnost činit tak i nadále.

Pozměňovací návrh 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'4. Pokud společnost vypracovává 
komplexní zprávu, jež odpovídá témuž 
účetnímu období, vychází z vnitrostátních, 
unijních nebo mezinárodních rámců
a obsahuje informace stanovené v odst. 1 
písm. b), je za předpokladu, že tato zpráva 

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

je součástí výroční zprávy, osvobozena od 
povinnosti vypracovat nefinanční výkaz 
stanovený v odst. 1 písm. b).“

Or. el

Odůvodnění

Lingvistická změna – týká se pouze řeckého znění.

Pozměňovací návrh 63
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'5. Společnost, která je dceřinou „5. Společnost, která je dceřinou 
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společností, je osvobozena od povinností 
stanovených v odst. 1 písm. b), jestliže jsou 
společnost a její dceřiné společnosti 
konsolidovány v účetních závěrkách a ve 
výroční zprávě jiné společnosti a tato 
konsolidovaná účetní závěrka je 
vypracována v souladu s čl. 36 odst. 1 
směrnice 83/349/EHS.“

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

Or. el

Odůvodnění

Lingvistická změna – týká se pouze řeckého znění.

Pozměňovací návrh 65
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání
a profesní zkušenosti, cíle této politiky 
rozmanitosti, jak je prováděna, a výsledky 
ve vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Právní požadavky v oblasti zveřejňování složení rady společnosti již existují. Předložený 
postoj dále stanoví přesná kritéria, která zjevně vytváření zvláštní formu politiky rozmanitosti, 
ale nezavádějí pouze povinnost zveřejňování.
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Pozměňovací návrh 66
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

‘g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“ '

„g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty rovnosti žen a mužů
a další aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období.“

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“ '

„g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zdravotní postižení, zeměpisná 
rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné vysvětlení, proč ji nezavedla.“

Or. es
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Odůvodnění

Zdravotní postižení je oblast diskriminace, kterou se zabývají antidiskriminační právní 
předpisy EU a je rovněž uznávána v článku 10 SEU jako zdroj diskriminace, společně
s diskriminací na základě věku, zeměpisného původu atd. Evropská strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením rovněž vyzývá k tomu, aby bylo zdravotní postižení 
začleněno do všech evropských politik, což znamená jeho začlenění do veřejných
i podnikových programů v rámci sociální odpovědnosti podniků.

Pozměňovací návrh 68
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 
zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“ '

„g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zvláštní potřeby, zeměpisná rozmanitost, 
vzdělání a profesní zkušenosti, cíle této 
politiky rozmanitosti, jak je prováděna,
a výsledky ve vykazovaném období. Pokud 
společnost tuto politiku nezavedla, 
obsahuje výkaz jasné a odůvodněné 
vysvětlení, proč ji nezavedla.“

Or. el

Pozměňovací návrh 69
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
Čl. 46a – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

'g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, vzdělání a profesní 

„g) popis politiky rozmanitosti společnosti 
pro její správní, řídící a dozorčí orgány
s ohledem na aspekty jako věk, pohlaví, 
zeměpisná rozmanitost, zdravotní 
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zkušenosti, cíle této politiky rozmanitosti, 
jak je prováděna, a výsledky ve 
vykazovaném období. Pokud společnost 
tuto politiku nezavedla, obsahuje výkaz 
jasné a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“

postižení, vzdělání a profesní zkušenosti, 
cíle této politiky rozmanitosti, jak je 
prováděna, a výsledky ve vykazovaném 
období. Pokud společnost tuto politiku 
nezavedla, obsahuje výkaz jasné
a odůvodněné vysvětlení, proč ji 
nezavedla.“

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Josefa Andrés Barea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí zavedení účinných
a dostatečných mechanismů, které umožní 
zajistit, aby společnosti zveřejňovaly 
nefinanční informace řádným způsobem,
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné vnitrostátní postupy, které umožní 
vymáhat dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí, a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické
i právnické osoby, které mají oprávněný 
zájem na tom, aby bylo zajištěno 
dodržování ustanovení této směrnice.

Or. es

Odůvodnění

V členských státech je třeba zavést konkrétní mechanismy, které zajistí, aby tato směrnice byla 
správně prováděna a dodržována. Pokud jde o fungování těchto mechanismů, měly by členské 
státy mít s ohledem na jejich velmi rozdílné podmínky flexibilní možnosti.

Pozměňovací návrh 71
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. 3 a (nové)
Směrnice 78/660/EHS
Článek 53 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek 53aa, který zní:
„Článek 53a

Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 46 
(ca) je svěřeno Komisi na dobu čtyř let 
počínaje dnem …(4)*. Komise vypracuje 
zprávu o výkonu přenesené pravomoci 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto 
čtyřletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud se Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví proti tomuto 
prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 46 
(ca) kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 46 (ca) vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 



PE521.693v01-00 38/55 AM\1006654CS.doc

CS

parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Článek 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Změna směrnice 2013/34/EU
Vkládá se nový článek 48a, který zní:
„Článek 48a
Dodatečné zveřejňování informací podle 
zemí pro všechna odvětví
1. Členské státy od každé společnosti 
vyžadují, aby každoročně zveřejňovala za 
účetní období na konsolidovaném základě
a s rozlišením podle členského státu
a podle třetí země, v nichž má instituce 
provozovnu, tyto informace:
a) název (názvy), povahu činností
a zeměpisnou oblast;
b) obrat;
c) počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek;
d) výkaz zisků nebo ztrát před zdaněním;
e) daň ze zisku nebo ztráty;
f) získanou veřejnou podporu.
2. Povinnost stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku se nevztahuje na jakoukoli 
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společnost, která se řídí právními předpisy 
určitého členského státu, jejíž mateřská 
společnost podléhá právním předpisům 
členského státu a o níž jsou informace 
uváděny mezi informacemi, které tato 
mateřská společnost / podnik zveřejňuje
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.
3. Informace uvedené v odstavci 1 jsou 
předmětem auditu v souladu se směrnicí 
2006/43/ES, a je-li to možné, zveřejňují se 
jako příloha ročních účetních závěrek, 
nebo případně konsolidovaných 
finančních výkazů dotčené společnosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Bernd Lange

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

Tento přehled obsahuje vyváženou analýzu 
vývoje a výkonnosti podnikatelské činnosti
a pozice podniků zahrnutých do 
konsolidace jako celku, která je přiměřená 
velikosti a složitosti podnikatelské činnosti.

Tento přehled obsahuje vyváženou analýzu 
vývoje a výkonnosti podnikatelské činnosti
a pozice podniků zahrnutých do 
konsolidace jako celku, která je přiměřená 
velikosti a složitosti podnikatelské činnosti. 
Povinnost předkládat zprávy by měla co 
nejvěrněji vycházet ze zásad OECD pro 
nadnárodní společnosti z roku 2011.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace o dopadech činnosti společností 
na občany týkajících se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek včetně 
sociálního dialogu a dodržování práv 
odborových svazů, jakož i otázek rovnosti 
žen a mužů, dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, včetně:

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby ustanovení této směrnice byla v souladu s novou definicí sociální 
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odpovědnosti podniků a aby stanovila tytéž mezní hodnoty, jaké jsou definovány ve směrnicích
o účetnictví.

Pozměňovací návrh 76
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 250 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 
17,5 milionů EUR, nebo čistý obrat 
přesahující 35 milionů EUR, musí přehled 
rovněž zahrnovat nefinanční výkaz 
obsahující informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, přičemž je třeba přihlížet
k celému dodavatelskému řetězci dané 
společnosti, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
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počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek (včetně 
informací týkajících se práva organizovat 
se, kolektivních smluv a zastoupení 
zaměstnanců) dodržování lidských práv, 
boje proti korupci a úplatkářství, včetně:

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

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

Or. en

Odůvodnění

Význam podávání nefinančních zpráv se v průmyslu liší odvětví od odvětví. I když pro některé 
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podniky může být tato činnost velmi významná a tlak trhu již v tomto směru začal působit, pro 
jiné podniky nemusí být podstatná. Proto by mělo být ponecháno na podnicích, aby se 
rozhodly, zda je takovéto podávání dává smysl, vzhledem k tomu, že tak stanoví stávající verze
o podávání práv.

Pozměňovací návrh 79
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 78/660/EHS
 Čl. 36 – odst. 1 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv, boje proti korupci
a úplatkářství, včetně:

U mateřských podniků, jež mají být 
konsolidovány, jejichž celkový průměrný 
počet zaměstnanců během účetního období 
přesahuje 500 a jež k rozvahovému dni 
buď vykazují bilanční sumu přesahující 20 
milionů EUR, nebo čistý obrat přesahující 
40 milionů EUR, musí přehled rovněž 
zahrnovat nefinanční výkaz obsahující 
informace týkající se alespoň 
environmentálních, sociálních
a zaměstnaneckých otázek, dodržování 
lidských práv a boje proti korupci
a úplatkářství, a daňovým únikům, včetně:

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 3 – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) jakýchkoli významných incidentů,
k nimž v souvislosti s těmito otázkami 
během vykazovaného období došlo;

Or. es



PE521.693v01-00 44/55 AM\1006654CS.doc

CS

Odůvodnění

Nefinanční zpráva by měla obsahovat informace o veškerých významných incidentech 
souvisejících se stanovenými otázkami, neboť tyto informace jsou nezbytné kvůli tomu, aby 
spotřebitelé a investoři měli jasnou a úplnou představu o dopadech činnosti společnosti.

Pozměňovací návrh 81
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) rizik souvisejících s těmito otázkami, 
které jsou spojeny s činností společnosti, 
jež mohou mít za následek nebo již mají 
za následek závažné nepříznivé sociální
a environmentální dopady a dopady na 
lidská práva; a způsobu, jakým společnost 
tato rizika řídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 3 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

iii) rizik pro vznikající podnik a společnost
v souvislosti s těmito otázkami a způsobu, 
jakým společnost tato rizika řídí.

Or. es
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Odůvodnění

Účelem navrhované změny je uvést tuto formulaci v soulad s novou definicí sociální 
odpovědnosti podniků.

Pozměňovací návrh 83
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) analýzy využívání zdrojů, včetně 
přinejmenším využívání půdy a vody, 
emisí skleníkových plynů a využívání 
surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda pokračování v politikách v oblasti sociální odpovědnosti podniků by 
mělo být ponecháno na podnicích. V tomto případě lze dojít k závěru, že podnik nepovažuje 
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tyto politiky za relevantní pro své ekonomické aktivity a / nebo investoři nemají o podobné 
informace zásadní zájem. Je proto nejasné, proč by pak měl podnik tyto informace podávat.

Pozměňovací návrh 85
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují. 
Toto vysvětlení obsahuje posouzení rizik, 
která s sebou nese rozhodnutí nesledovat 
žádné takové politiky.

Dopady činnosti dotyčné společnosti na 
občany zahrnují dopady vznikající
v důsledku činnosti podniku zahrnutého 
do konsolidace, jakož i dopady činnosti 
jiných společností, které mají s vykazující 
společností obchodní vztahy, jako jsou 
iniciativy vedoucí k vytváření společných 
podniků či dodavatelské
a subdodavatelské řetězce.

Or. es

Odůvodnění

Jak bylo již uvedeno ve zprávách Evropského parlamentu o sociální odpovědnosti podniků, je 
důležité, aby nefinanční informace zahrnovaly rovněž subdodavatelské a dodavatelské 
řetězce. Je rovněž nezbytné, aby investoři a spotřebitelé byli obeznámeni s posouzeními rizika 
prováděnými podniky, které nesledují politiky spojené s otázkami týkajícími se nefinančních 
informací.

Pozměňovací návrh 86
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud podniky zahrnuté do konsolidace 
jako celek nesledují politiky ve vztahu
k jedné nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

Pokud podniky s méně než 500 
zaměstnanci zahrnuté do konsolidace jako 
celek nesledují politiky ve vztahu k jedné 
nebo více z těchto otázek, poskytne 
společnost vysvětlení, proč je nesledují.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací 
společnost vychází z pokynů pro 
uplatňování této směrnice týkajících se 
nefinančních výkazů, a to po uplynutí 
jednoho roku od jejich přijetí. Do té doby 
uplatňuje konsolidovaná výroční zpráva 
jako minimální pravidla obecné zásady
v oblasti podnikání a lidských práv, které 
provádějí rámec Organizace spojených 
národů „Chránit, dodržovat
a napravovat“ a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. 
Konsolidovaná výroční zpráva může navíc
vycházet i z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Or. es
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Pozměňovací návrh 88
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při poskytování těchto informací může 
konsolidovaná výroční zpráva vycházet
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází.

Při poskytování těchto informací 
společnost přihlíží ke své povinnosti 
dodržovat práva a hodnoty chráněné 
normami mezinárodního práva. V tomto 
ohledu musí společnost uplatňovat obecné 
zásady v oblasti podnikání a lidských 
práv, které provádějí rámec Organizace 
spojených národů „Chránit, dodržovat
a napravovat“, a směrnice Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní společnosti. 
Společnost může dále vycházet i 
z vnitrostátních, unijních nebo 
mezinárodních rámců, přičemž upřesní, ze 
kterých rámců vychází. Toto ustanovení se 
uplatní aniž jsou dotčeny požadavky této 
směrnice či jiných právních předpisů či 
obecných pokynů Evropské unie 
obsahující podrobnější pravidla pro 
zveřejňování informací nefinanční povahy 
ze strany společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozsahu nezbytném pro pochopení 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice tato 
analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

Tato analýza zahrne finanční
a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, 
které se vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti. Pro účely této směrnice přijme 
Komise akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 53 (nový), a stanoví 
seznam příslušných minimálních 
ukazatelů, které poskytují alespoň 
následující údaje:
– sociální: údaje o zaměstnanosti, 
kolektivním vyjednávání, platové 
struktuře, zdraví a bezpečnosti, školení
a vzdělávání, rozčleněné podle pohlaví
a regionu:
– životní prostředí: údaje o využívání 
zdrojů, která zohledňuje přinejmenším 
využívání půdy, využívání vody, emise 
skleníkových plynů a využívání energie
a surovin;
– lidská práva: údaje o počtu 
předložených stížností vztahujících se
k oblasti lidských práv o podniku, 
dodavatelích a dalších obchodních 
partnerech;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V rozsahu nezbytném pro pochopení 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice tato 
analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 

V rozsahu nezbytném pro pochopení 
vývoje společností, výkonnosti či pozice
a dopadů společností na občany a pro 
transparentnost a srovnatelnost přehledu
tato analýza zahrne finanční a nefinanční 
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vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti. 
Analýza zahrne klíčové ukazatele 
výkonnosti definované v pokynech 
vypracovaných Evropskou komisí, a to po 
uplynutí jednoho roku od jejich přijetí.

Or. es

Odůvodnění

Klíčové ukazatele výkonnosti mají zcela zásadní význam pro zajištění náležité míry 
srovnatelnosti informací poskytovaných různými společnostmi.

Pozměňovací návrh 91
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozsahu nezbytném pro pochopení 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice tato 
analýza zahrne finanční a nefinanční 
klíčové ukazatele výkonnosti, které se 
vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.

V rozsahu nezbytném pro pochopení 
tohoto vývoje, výkonnosti nebo pozice tato 
analýza zahrne finanční a případně
nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, 
které se vztahují k příslušné podnikatelské 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. a
Směrnice 83/349/EHS
Čl. 36. – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské podniky, které fungují ve třetích 
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zemích budou rovněž poskytovat 
informace o svých činnostech ve třetích 
zemích, jež se vztahují k otázkám 
týkajících se sociální oblasti, oblasti 
životního prostředí a zaměstnaneckých 
otázek a dodržování lidských práv jako 
součást jejich povinnosti předkládat 
zprávy.“ 

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Navzdory významu nefinančních informací, měly by mít podniky možnost rozhodnout o tom, 
jak a kdy tyto informace zveřejní. Podniky, které již zveřejňují oddělené zprávy, by měly mít 
možnost tak činit i nadále.

Pozměňovací návrh 94
Josefa Andrés Barea
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – písm. b
Směrnice 83/394/EHS
Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy zajistí zavedení účinných
a dostatečných mechanismů, které umožní 
zajistit, aby společnosti zveřejňovaly 
nefinanční informace řádným způsobem,
v souladu s ustanoveními této směrnice.
Členské státy zajistí, aby byly zavedeny 
účinné vnitrostátní postupy, které umožní 
vymáhat dodržování povinností 
stanovených touto směrnicí, a aby těchto 
postupů mohly využívat všechny fyzické
i právnické osoby, které mají oprávněný 
zájem na tom, aby bylo zajištěno 
dodržování ustanovení této směrnice.

Or. es

Odůvodnění

Má-li se předejít riziku klamavé ekologické reklamy (tzv. green washing) a uvádění 
zavádějících informací, je nutné, aby v členských státech existovaly konkrétní mechanismy, 
které umožní tuto směrnici správně provést a zajistit její prosazování. Pokud jde o fungování 
těchto mechanismů, měly by členské státy mít s ohledem na své velmi rozdílné podmínky 
flexibilní možnosti.

Pozměňovací návrh 95
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 83/349/EHS
Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 53a, který zní:
„Článek 53a
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Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
36 je svěřeno Komisi na dobu čtyř let 
počínaje dnem …(4)*. Komise vypracuje 
zprávu o výkonu přenesené pravomoci 
nejpozději šest měsíců před koncem tohoto 
čtyřletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 36 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 36 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Philippe Lamberts
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za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)
Směrnice 2002/14/ES
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 a
Změna směrnice 2002/14/ES

Článek 4 se mění takto:
1) V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno 
d), které zní:
„d) informace a konzultace týkající se 
nefinančních informací a informací 
týkající se rozmanitosti obsažených ve 
výroční zprávě nebo v konsolidované 
výroční zprávě uvedené ve směrnici 
75/660EHS a směrnici 83/349/EHS.“

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [tří let po přijetí této 
směrnice] provede Komise přezkum 
ustanovení uvedených v článku 46 
směrnice 78/66036 a článku 36 směrnice 
83/349 a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě doplněnou v případě 
potřeby o legislativní návrhy ohledně:
– nefinanční informace zveřejněné
v praxi, včetně pokrytí dodavatelského 
řetězce, a toho, zda jsou k dispozici 
náležité pokyny a metody;
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– pokroku v podávání nefinančních zpráv 
ve světě;
– provádění rámce OSN „Chránit, 
dodržovat a napravovat“ a jeho obecných 
zásad a směrnic OECD pro nadnárodní 
společnosti;
– používání ukazatelů přijatých 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci;
– posouzení zavedení povinného 
uplatňování těchto ustanovení i pro 
společnosti s 250 až 499 zaměstnanci;
– účinnosti stávajících mechanismů 
ověřování a vymáhání.

Or. en


