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Pozmeňujúci návrh 13
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorou sa menia smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide 
o zverejňovanie nefinančných informácií a 
informácií týkajúcich sa rozmanitosti 
niektorými veľkými spoločnosťami a 
skupinami

ktorou sa menia smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide 
o zverejňovanie finančných informácií,
nefinančných informácií a informácií 
týkajúcich sa rozmanitosti niektorými 
veľkými spoločnosťami a skupinami

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 50 
ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 50 
ods. 1 a článok 153 ods. 2,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V záujme zabezpečenia dôvery 
občanov EÚ voči spoločnostiam je dôležité 
zabezpečiť vyššiu transparentnosť 
týkajúcu sa činností veľkých spoločností, 
najmä pokiaľ ide o názov (názvy) 
podnikov, povahu činností a ich 
geografickú polohu, obrat, počet 
zamestnancov prepočítaný na počet 
zamestnancov pracujúcich na plný 
úväzok, nadobudnuté zisky, uhradenú daň 
zo zisku a získané dotácie. Povinné 
predkladanie správ v tejto oblasti tak môže 
považovať za dôležitý prvok spoločenskej 
zodpovednosti podnikov voči 
zainteresovaným subjektom a spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Existujú dôkazy o tom, že 
zverejňovanie nefinančných informácií 
zlepšuje politiky a systémy riadenia 
spoločností v sociálnej oblasti, v oblasti 
životného prostredia a v oblasti ľudských 
práv, čím sa zmenšujú nepriaznivé 
dôsledky spôsobované ich činnosťami. 
Z dôkazov taktiež vyplýva, že spoločnosti, 
ktoré riadne analyzujú a zverejňujú 
nefinančné informácie, zvyšujú svoju 
konkurencieschopnosť, šetria náklady a 
majú ľahší prístup ku kapitálu, lepšiu 
výkonnosť na finančnom trhu a vyššiu
stabilitu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Patrizia Toia

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Harmonizácia postupu podávania 
správ na európskej úrovni je potrebná na 
to, aby sa upevnilo postavenie 
zainteresovaných subjektov vo všetkých 
členských štátoch a aby sa im umožnilo 
uistiť sa o reputácii podnikov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
Josefa Andrés Barea

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) S cieľom zlepšiť súlad a
porovnateľnosť nefinančných informácií 
zverejňovaných v celej Únii by sa malo od 
spoločností vyžadovať, aby do svojich 
výročných správ začlenili nefinančný 
výkaz, ktorý by obsahoval informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych, rodových a zamestnaneckých 
záležitostí vrátane sociálneho dialógu 
a dodržiavania práv odborov, a
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz by 
mal obsahovať opis politík, výsledkov, 
významných incidentov, ktoré nastali 
počas obdobia, za ktoré sa správa podáva,
a rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 19
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jean-Pierre Audy

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, 

(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, 
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dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu. Tento výkaz by 
mal obsahovať opis politík, výsledkov a 
rizík súvisiacich s uvedenými 
záležitosťami.

dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii, úplatkárstvu a daňovým 
podvodom. Tento výkaz by mal obsahovať
opis politík, výsledkov a rizík súvisiacich s 
uvedenými záležitosťami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Zverejňovanie nefinančných 
informácií by malo byť založené na 
procesoch náležitej starostlivosti 
vychádzajúcich z posudzovania rizík, 
ktoré by mali spoločnosti využívať na 
identifikáciu, prevenciu a vhodné 
zmiernenie súčasných a potenciálnych 
nepriaznivých vplyvov vo vzťahu k 
veľkosti podnikov, povahe a okolnostiam 
operácií a závažnosti rizika nepriaznivých 
vplyvov. Zásady náležitej starostlivosti boli 
uvedené v usmerneniach Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pre nadnárodné spoločnosti a v hlavných 
zásadách OSN v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec OSN „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a ktoré sa Komisia zaviazala 
dodržiavať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Prechod k udržateľnému svetovému 
hospodárstvu stimulujú častejšie odkazy 
na existujúce rámce udržateľnosti a 
podávania správ, ako aj nepretržité 
objavovanie nových rámcov. Avšak 
vzhľadom na celosvetový vzostup politík 
podávania správ o udržateľnosti, a to 
i v rozvojových krajinách, sa 
zosúlaďovanie a harmonizácia rámcov 
stáva čoraz väčšou výzvou, ktorou sa treba 
zaoberať, pretože existuje riziko, že sa 
tieto normy budú prekrývať, že budú 
v rozpore alebo si budú dokonca 
navzájom konkurovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(7) Pri poskytovaní týchto informácií 
o tom, ako spoločnosti dodržiavajú práva 
a hodnoty chránené predpismi 
medzinárodného práva, spoločnosti 
uplatňujú hlavné zásady v oblasti 
podnikania a ľudských práv, ktorými sa 
vykonáva rámec Organizácie Spojených 
národov (OSN) „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“ a usmernenia OECD pre 
nadnárodné spoločnosti, a môžu sa tiež 
opierať o vnútroštátne rámce, rámce EÚ, 
ako je schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), a iné 
medzinárodné rámce, napríklad dohovor 
OSN „Global Compact“, normu
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organizácie práce (ILO) o zásadách 
týkajúcich sa nadnárodných spoločností a 
sociálnej politiky a globálna iniciatíva pre 
podávanie správ.

Medzinárodnej organizácie pre 
normalizáciu ISO 26000, tripartitné 
vyhlásenie Medzinárodnej organizácie 
práce (ILO) o zásadách týkajúcich sa 
nadnárodných spoločností a sociálnej 
politiky a globálnu iniciatívu pre 
podávanie správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Bernd Lange

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 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. Predovšetkým by však podniky 
v EÚ mali postupovať podľa usmernení 
Organizácie pre hospodársky spoluprácu 
a rozvoj (OECD) pre nadnárodné 
spoločnosti, aby sa zaistila 
porovnateľnosť politiky v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti podnikov 
a určila pevná norma. Záväzná norma by 
sa mala vymedziť päť rokov po 
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nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 25
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Výročné správy by mali obsahovať 
hlavné nefinančné ukazovatele výkonnosti 
týkajúce sa konkrétneho odvetvia 
podnikania, a to v rozsahu potrebnom na 
pochopenie vplyvu spoločnosti v oblasti 
ľudských práv, sociálnych vecí 
a životného prostredia. Pokiaľ ide 
o environmentálne aspekty, nefinančné 
ukazovatele by mali zahŕňať 
vyhodnotenie emisií skleníkových plynov 
a využívania energie, materiálov, vody 
a pôdy. Toto vyhodnotenie by malo 
obsahovať odhad využitia týchto zdrojov 
v dodávateľskom reťazci spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) V záujme posilnenia súladu 
a porovnateľnosti nefinančných 
informácií poskytovaných spoločnosťami 
by Komisia mala vypracovať 
harmonizovaný rámec zahŕňajúci 
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príslušné kľúčové ukazovatele výkonnosti 
a metodiku merania zdrojov 
zohľadňujúcu predovšetkým 
medzinárodné rámce v oblasti 
zodpovednosti podnikov za dodržiavanie 
práv a hodnôt chránených predpismi 
medzinárodného práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7c) Členské štáty zabezpečia, aby 
existovali primerané a účinné prostriedky 
na presadzovanie úplného, presného 
a dôveryhodného zverejňovania 
nefinančných informácií zo strany 
spoločností, a to v súlade s ustanoveniami 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Bernd Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Prístup investorov k nefinančným 
informáciám je krokom smerom k 
dosiahnutiu míľnika stanoveného v rámci 
Plánu pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje, podľa ktorého majú byť do roku 
2020 zavedené trhové a politické 
motivačné prvky, ktoré odmeňujú 

(9) Prístup investorov k nefinančným 
informáciám je krokom smerom k 
dosiahnutiu míľnika stanoveného v rámci 
Plánu pre Európu efektívne využívajúcu 
zdroje, podľa ktorého majú byť do roku 
2020 zavedené trhové a politické 
motivačné prvky, ktoré odmeňujú 
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investície podnikov do efektívnosti. investície podnikov do efektívnosti. 
Budúce opatrenia v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti podnikov by sa mali 
posudzovať v súvislostiach celého 
hodnotového reťazca, t. j. od suroviny cez 
obchod po recykláciu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mala vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 250 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 17,5 milióna EUR, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 35 miliónov EUR.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie veľkej spoločnosti by sa malo vykladať v súlade so súčasným vymedzením 
uvedeným vo 4. smernici o ročnej účtovnej uzávierke, podľa ktorej je spoločnosť veľká vtedy, 
ak priemerný počet jej zamestnancov presahuje 250 a buď vykazuje celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 17,5 milióna EUR, alebo má čistý obrat presahujúci 35 miliónov EUR.

Pozmeňujúci návrh 30
Josefa Andrés Barea
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Rozsah týchto požiadaviek na 
zverejňovanie nefinančných informácií by 
sa mal vymedziť vo vzťahu k priemernému 
počtu zamestnancov, celkovým aktívam a 
obratu. MSP by mali byť od dodatočných 
požiadaviek oslobodené a povinnosť 
zverejňovať nefinančný výkaz vo výročnej 
správe by sa mala vzťahovať len na tie 
spoločnosti, ktorých priemerný počet 
zamestnancov presahuje 250 a ktoré buď 
vykazujú celkovú bilančnú sumu 
presahujúcu 20 miliónov eur, alebo majú 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov eur.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Josefa Andrés Barea

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 

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o pohlavie 
a iné aspekty ako vek, 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 
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jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak. povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 32
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, osobitné potreby 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.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 33
Francisco Sosa Wagner

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Povinnosť zverejniť politiky (16) Povinnosť zverejniť politiky 
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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.

rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú 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. es

Odôvodnenie

Zdravotné postihnutie je oblasť diskriminácie, ktorej sa venujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ a ako zdroj diskriminácie ho popri veku, pohlaví, geografickom pôvode atď. 
uznáva článok 10 ZEÚ. Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia taktiež vyzýva 
na začlenenie zdravotného postihnutia do všetkých európskych politík, čo znamená jeho 
začlenenie do verejnej a podnikovej agendy v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh 34
Alejo Vidal-Quadras

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 

(16) Povinnosť zverejniť politiky 
rozmanitosti pre správne, riadiace a 
dozorné orgány, pokiaľ ide o vek, 
pohlavie, geografickú 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, 
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účtovných povinností vyplývajúcich z 
článku 27 smernice 78/660/EHS. 
Zverejnenie politiky rozmanitosti by malo 
byť súčasťou vyhlásenia o správe a riadení 
podniku, ako je stanovené v článku 46a 
smernice 78/660/EHS. Spoločnosti, ktoré 
nemajú takúto politiku rozmanitosti, by 
nemali byť povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

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 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 36
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 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 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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základných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Or. el

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 37
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 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. Povinnosť 
podávať správu by tak mala čo 
najvernejšie vychádzať z usmernení 
OECD pre nadnárodné spoločnosti z roku 
2011.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 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.

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. el

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 39
Josefa Andrés Barea

Návrh smernice
Článok 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 o vplyve činností 
spoločností na spoločnosť týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, sociálnych, 
rodových a zamestnaneckých záležitostí
vrátane sociálneho dialógu 
a dodržiavania práv odborov, a
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 40
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 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 V prípade spoločností, ktorých priemerný 
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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:

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 (vrátane 
informácií súvisiacich s právom na 
združovanie, kolektívnymi dohodami 
a zastúpením zamestnancov), dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 41
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 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 17,5 miliónov EUR, 
alebo čistý obrat presahujúci 35 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, ktorý zohľadňuje 
kompletný dodávateľský reťazec danej 
spoločnosti, vrátane:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 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 500 a ktoré k 
súvahovému dňu buď vykazujú bilančnú 
sumu presahujúcu 20 miliónov EUR, alebo 
čistý obrat presahujúci 40 miliónov EUR, 
prehľad obsahuje, ak je to vhodné, aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
týkajúce sa predovšetkým 
environmentálnych, sociálnych a 
zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

Relevantnosť nefinančných správ sa v jednotlivých odvetviach líši. Hoci môžu byť veľmi 
relevantné pre niektoré spoločnosti a a v tomto smere sa vyvinul tlak trhu, nemusia byť 
relevantné pre iné. Preto by malo byť na spoločnostiach, aby sa rozhodli, či takéto podávanie 
správ dáva zmysel, keďže ho umožňuje súčasná verzia požiadaviek na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh 43
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 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 

V prípade spoločností, ktorých priemerný 
počet zamestnancov počas účtovného 
obdobia prekračuje 500 a ktoré k 
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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:

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, úplatkárstvu a daňovým 
podvodom vrátane:

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhuje sa doplniť povinnosť zverejňovať nefinančné informácie umožňujúce bojovať proti 
daňovým podvodom, čo je cieľ skupiny G20.

Pozmeňujúci návrh 44
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Článok 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:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. el

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 45
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) významných incidentov, ktoré sa 
odohrali počas obdobia, za ktoré sa 
podáva správa, v tejto oblasti;

Or. es

Odôvodnenie

Nefinančné výkazy by mali obsahovať informácie o akomkoľvek významnom incidente, ktorý 
sa týkal vymedzených záležitostí, keďže tieto informácie sú potrebné na to, aby spotrebitelia 
a investori získali jasný a komplexný pohľad na vplyv činnosti spoločností. 

Pozmeňujúci návrh 46
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) rizík súvisiacich s týmito záležitosťami 
spojenými s operáciami spoločnosti, ktoré 
pravdepodobne spôsobia alebo spôsobili 
závažné nepriaznivé sociálne dôsledky, 
dôsledky pre životné prostredie a dôsledky 
v oblasti ľudských práv; a spôsobu 
riadenia týchto rizík spoločnosťou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Táto zmena sa navrhuje preto, aby bol text v súlade s novým vymedzením spoločenskej 
zodpovednosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh 48
Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) hlavných rizík v jednotlivých 
odvetviach súvisiacich s týmito 
záležitosťami a spôsobu riadenia týchto 
rizík spoločnosťou.

Or. it

Odôvodnenie

Riziká pre zainteresované subjekty sa v jednotlivých spoločnostiach líšia. Nie je možné 
vytvoriť škálu rizík podľa ich závažnosti bez odkazu na štandardizované objektívne kritériá.
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Pozmeňujúci návrh 49
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) analýzy využívania zdrojov vrátane 
prinajmenšom  využívania pôdy, 
využívania vody, emisií skleníkových 
plynov, využívania energie a využívania 
materiálov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jürgen Creutzmann

Návrh smernice
Článok 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 spoločenskej zodpovednosti podnikov, je na 
jednotlivých spoločnostiach. V tom prípade možno dospieť k záveru, že spoločnosť nepovažuje 
tieto politiky za relevantné pre svoje hospodárske činnosti a/alebo že investori neprejavujú 
žiaden významný záujem o tieto informácie. Nie je jasné, prečo by to potom spoločnosť mala 
vysvetľovať.
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Pozmeňujúci návrh 51
Josefa Andrés Barea

Návrh smernice
Článok 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. Vysvetlenie musí 
obsahovať posúdenie rizika 
neuplatňovania takýchto politík.
Dôsledky činností spoločnosti pre
verejnosť zahŕňajú dôsledky vyplývajúce 
z činností spoločnosti podávajúcej správu, 
ako aj činností iných spoločností, ktoré sú 
so spoločnosťou podávajúcou správu 
spojené obchodnými vzťahmi, ako sú 
spoločné podniky a reťazce dodávateľov 
a subdodávateľov.

Or. es

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v správach Parlamentu o spoločenskej zodpovednosti podnikov, je dôležité, 
aby nefinančné informácie zahŕňali aj reťazce subdodávateľov a dodávateľov. Taktiež je 
potrebné, aby investori a spotrebitelia vedeli o posúdeniach rizík uskutočnených 
spoločnosťami, ktoré neuplatňujú politiky spojené so záležitosťami v oblasti nefinančných 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 52
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

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

Ak spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje táto 
smernica a ktorá má menej než 500 
zamestnancov, neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Prístup „dodržiavaj a vysvetľuj“ by sa mal uplatňovať len na spoločnosti s 250 až 500 
zamestnancami. Pri počte vyššom než 500 zamestnancov by požiadavka na zverejňovanie 
informácií podľa tejto smernice bola povinná.

Pozmeňujúci návrh 53
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 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 by 
spoločnosť mala zohľadniť svoju 
zodpovednosť za dodržiavanie práv 
a hodnôt chránených normami 
medzinárodného práva. V tejto súvislosti 
spoločnosť uplatňuje hlavné zásady 
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 
z vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresní, z ktorých rámcov 
vychádzala. Toto ustanovenie sa uplatňuje 
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bez toho, aby boli dotknuté požiadavky 
tejto smernice alebo iných právnych 
predpisov či pokynov Európskej únie 
obsahujúcich konkrétnejšie pravidlá 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Josefa Andrés Barea

Návrh smernice
Článok 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 
spoločnosť vychádza z usmernení 
k uplatňovaniu opatrení tejto smernice, 
ktoré sa týkajú nefinančného výkazu, a to 
od jedného roka po ich prijatí. Predtým 
spoločnosť vychádza prinajmenšom 
z hlavných zásad v oblasti podnikania 
a ľudských práv, ktorými sa vykonáva 
rámec Organizácie Spojených národov 
„chrániť, rešpektovať a naprávať“, a 
usmernení Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) pre 
nadnárodné spoločnosti. Spoločnosť môže 
vychádzať aj z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných rámcov, 
a v takom prípade spresní, z ktorých 
rámcov vychádzala.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 55
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície spoločnosti a jej 
vplyvu na verejnosť, a pre 
transparentnosť a porovnateľnosť 
prehľadu. Analýza zahŕňa hlavné 
ukazovatele výkonnosti vymedzené 
v usmerneniach pripravených Európskou 
Komisiou, a to od roka po ich prijatí.

Or. es

Odôvodnenie

Hlavné ukazovatele výkonnosti majú obrovský význam pri zaisťovaní primeranej úrovne 
porovnateľnosti informácií poskytovaných rôznymi spoločnosťami.

Pozmeňujúci návrh 56
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) Analýza obsahuje finančné a, ak je to 
vhodné, 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 58
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Na účely uplatňovania požiadaviek 
uvedených v článku 46 Komisia prijme 
v súlade s článkom 53a delegované akty, 
v ktorých určí zoznam relevantných 
minimálnych ukazovateľov pokrývajúci 
prinajmenšom tieto informácie:
– v sociálnej oblasti: údaje 
o zamestnanosti, kolektívnych zmluvách, 
štruktúre miezd, bezpečnosti a ochrane 
zdravia, odbornej príprave a vzdelávaní, 
a to podľa rodu a región;
– v oblasti životného prostredia: údaje 
o využívaní zdrojov, prinajmenšom 
vrátane využívania pôdy, využívania vody, 
emisií skleníkových plynov, využívania 
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energie a využívania materiálov;
– v oblasti ľudských práv: údaje o počte 
podaných sťažností súvisiacich 
s dodržiavaním ľudských práv 
a o podniknutých krokoch zo strany 
spoločnosti, dodávateľov a iných 
obchodných partnerov;
Delegované akty Komisia prijme do 18 
mesiacov od prijatia tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) Komisia vyváženým a otvoreným 
spôsobom ustanoví poradnú skupinu pre 
usmernenia k zverejňovaniu 
nefinančných informácií s cieľom 
podporiť plnenie požiadaviek na 
podávanie nefinančných správ a zapojiť 
zainteresované strany do vypracúvania 
usmernení k metodike a používaniu 
medzinárodných noriem a nefinančných 
ukazovateľov výkonnosti, ako sa uvádza 
v článku 46 ods. 1. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Bernd Lange

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Európske podniky pôsobiace v tretích 
krajinách takisto poskytujú informácie 
o svojej činnosti v príslušných tretích 
krajinách vo vzťahu k sociálnym, 
environmentálnym a zamestnaneckým 
záležitostiam a dodržiavaniu ľudských 
práv, a to v rámci svojej povinnosti 
podávať správy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 61
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Napriek významu nefinančných informácií by ešte stále mali mať spoločnosti slobodnú 
možnosť rozhodovať o tom, ako a kde tieto informácie zverejnia. Spoločnosti, ktoré už 
zverejňujú samostatné správy, by mali mať možnosť pokračovať v tom.
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Pozmeňujúci návrh 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. el

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 63
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Spoločnosť, ktorá je dcérskou 
spoločnosťou, je oslobodená od 
povinností stanovených v odseku 1 písm. 
b), ak sú spoločnosť a jej dcérske 
spoločnosti konsolidované vo finančných 
výkazoch a výročnej správe inej 

vypúšťa sa
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spoločnosti a ak je uvedená 
konsolidovaná výročná správa 
vypracovaná v súlade s článkom 36 ods. 1 
smernice 83/349/EHS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Ioannis A. Tsoukalas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Spoločnosť, ktorá je dcérskou 
spoločnosťou, je oslobodená od povinností 
stanovených v odseku 1 písm. b), ak sú 
spoločnosť a jej dcérske spoločnosti 
konsolidované vo finančných výkazoch a 
výročnej správe inej spoločnosti a ak je 
uvedená konsolidovaná výročná správa 
vypracovaná v súlade s článkom 36 ods. 1 
smernice 83/349/EHS.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. el

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 65
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opis politiky rozmanitosti, ktorú vypúšťa sa



PE521.693v01-00 34/56 AM\1006654SK.doc

SK

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.

Or. en

Odôvodnenie

Právne požiadavky v oblasti zverejňovania zloženia vrcholných orgánov už existujú. Okrem 
toho navrhovaná pozícia uvádza presné parametre, ktoré zjavne vytvárajú osobitnú formu 
politiky rozmanitosti a nezavádzajú len povinnosť zverejňovať.

Pozmeňujúci návrh 66
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide 
o pohlavie a iné aspekty ako vek, 
geografická rozmanitosť, vzdelanie a 
profesionálne skúsenosti, ciele tejto 
politiky rozmanitosti, ako sa vykonáva a 
výsledky vo vykazovanom období. 

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 67
Francisco Sosa Wagner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, zdravotné 
postihnutie, 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 vysvetlenie, 
prečo je to tak.

Or. es

Odôvodnenie

Zdravotné postihnutie je oblasť diskriminácie, ktorej sa venujú antidiskriminačné právne 
predpisy EÚ a ako zdroj diskriminácie ho popri veku, pohlaví, geografickom pôvode atď. 
uznáva článok 10 ZEÚ. Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia taktiež vyzýva 
na začlenenie zdravotného postihnutia do všetkých európskych politík, čo znamená jeho 
začlenenie do verejnej a podnikovej agendy v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh 68
Ioannis A. Tsoukalas

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, geografická 

g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, osobitné 
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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.

potreby, geografická rozmanitosť, 
vzdelanie a profesionálne skúsenosti, ciele 
tejto politiky rozmanitosti, ako sa 
vykonáva a výsledky vo vykazovanom 
období. Ak spoločnosť nemá takúto 
politiku, výkaz obsahuje jasné a 
odôvodnené vysvetlenie, prečo je to tak.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
spoločnosť uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, 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 70
Josefa Andrés Barea

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 78/660/EHS
Článok 53a – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia zavedenie 
účinných a primeraných mechanizmov s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie 
správne, v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
účinné vnútroštátne postupy 
na presadzovanie dodržiavania povinností 
stanovených touto smernicou a aby tieto 
postupy boli dostupné všetkým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré majú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
oprávnený záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. es

Odôvodnenie

V členských štátoch je nutné zaviesť osobitné mechanizmy na zaistenie toho, aby sa táto 
smernica správne uplatňovala a dodržiavala. V záujme zohľadnenia vnútroštátnej situácie, 
ktorá sa v jednotlivých štátoch veľmi líši, mali by mať členské štáty určitú pružnosť v oblasti 
fungovania týchto mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 71
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vkladá sa tento článok 53aa:
„Článok 53aa

Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
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stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 46 písm. ca) sa Komisii udeľuje na 
obdobie štyroch rokov od ....(4)*. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr šesť mesiacov pred 
uplynutím tohto štvorročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 46 písm. ca) môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 46 
písm. ca) nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 72
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 1 a (nový)
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 48 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 1a
Zmena smernice 2013/34/EÚ
Dopĺňa sa tento článok 48a:
„Článok 48a
Dodatočné informovanie podľa 
jednotlivých krajín vo všetkých odvetviach
1. Členské štáty od všetkých spoločností 
vyžadujú, aby každoročne, s rozčlenením 
podľa členských štátov a tretích krajín, 
v ktorých majú podnik, zverejňovali tieto 
informácie na konsolidovanom základe za 
finančný rok:
a) názvy podnikov, povahu ich činností 
a ich geografické umiestnenie;
b) obrat;
c) počet zamestnancov prepočítaný na 
počet zamestnancov pracujúcich na plný 
úväzok;
d) zisk alebo strata pred zdanením;
e) daň zo zisku alebo straty;
f) získané verejné dotácie.
2. Povinnosť uvedená v odseku 1 tohto 
článku sa neuplatňuje na žiadnu 
spoločnosť, ktorá sa riadi právom 
členského štátu, ktorej materská 
spoločnosť podlieha právnym predpisom 
členského štátu a ktorej informácie sú 
súčasťou informácií zverejňovaných touto 
materskou spoločnosťou/materským 
podnikom v súlade s odsekom 1 tohto 
článku.
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3. Informácie uvedené v odseku 1 
podliehajú auditu v súlade so smernicou 
2006/43/ES a podľa možností sa 
zverejňujú ako príloha výročných 
finančných výkazov alebo prípadne 
konsolidovaných finančných výkazov 
príslušnej spoločnosti.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Konsolidovaná výročná správa obsahuje 
verný prehľad vývoja a výkonnosti 
podnikania a pozície podnikov zahrnutých 
do konsolidácie branej ako celok spolu s 
opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým 
čelia.

Konsolidovaná výročná správa obsahuje 
verný prehľad vývoja a výkonnosti 
podnikania a pozície podnikov zahrnutých 
do konsolidácie branej ako celok spolu 
s opisom zvládania hlavných rizík a 
neistôt, ktorým čelia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 74
Bernd Lange

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

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. Povinnosť 
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podávať správu by mala čo najvernejšie 
vychádzať z usmernení OECD pre 
nadnárodné spoločnosti z roku 2011.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 75
Josefa Andrés Barea

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 
o vplyve činnosti spoločnosti na verejnosť, 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych, rodových a zamestnaneckých 
záležitostí vrátane sociálneho dialógu 
a dodržiavania práv odborov, a
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. es

Odôvodnenie

Je dôležité zaistiť, aby ustanovenia tejto smernice boli v súlade s novým vymedzením 
spoločenskej zodpovednosti podnikov, a aby boli prahové hodnoty rovnaké ako tie, ktoré sú 
vymedzené v smerniciach o účtovníctve.

Pozmeňujúci návrh 76
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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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 17,5 miliónov 
EUR, alebo čistý obrat presahujúci 35
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 77
Bernd Lange

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, 

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

sociálnych a zamestnaneckých záležitostí 
(vrátane informácií súvisiacich s právom 
na združovanie, kolektívnymi dohodami 
a zastúpením zamestnancov), dodržiavania 
ľudských práv a boja proti korupcii a 
úplatkárstvu vrátane:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
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 tam, kde je to 
vhodné, obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
predovšetkým environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu vrátane:

Or. en

Odôvodnenie

Relevantnosť nefinančných správ sa v jednotlivých odvetviach líši. Hoci môžu byť veľmi 
relevantné pre niektoré spoločnosti a a v tomto smere sa vyvinul tlak trhu, nemusia byť 
relevantné pre iné. Preto by malo byť na spoločnostiach, aby sa rozhodli, či takéto podávanie 
správ dáva zmysel, keďže ho umožňuje súčasná verzia požiadaviek na podávanie správ.
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Pozmeňujúci návrh 79
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 78/660/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 obsahuje aj 
nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
týkajúce sa minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii, úplatkárstvu a daňovým 
podvodom vrátane:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) akýchkoľvek významných incidentov, 
ktoré sa odohrali počas obdobia, za ktoré 
sa podáva správa, v tejto oblasti;

Or. es

Odôvodnenie

Nefinančné informačné správy by mali obsahovať informácie o všetkých významných 
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incidentoch, ktoré sa týkali vymedzených záležitostí, keďže tieto informácie sú potrebné na to, 
aby spotrebitelia a investori získali jasný a komplexný pohľad na vplyv činnosti spoločností.

Pozmeňujúci návrh 81
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iii) rizík súvisiacich s týmito záležitosťami 
spojenými s operáciami spoločnosti, ktoré 
pravdepodobne spôsobia alebo spôsobili 
závažné nepriaznivé sociálne dôsledky, 
dôsledky pre životné prostredie a dôsledky 
v oblasti ľudských práv; a spôsobu 
riadenia týchto rizík spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Odôvodnenie

Táto zmena sa navrhuje preto, aby bol text v súlade s novým vymedzením spoločenskej 
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zodpovednosti podnikov.

Pozmeňujúci návrh 83
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) analýzy využívania zdrojov vrátane 
prinajmenšom  využívania pôdy, 
využívania vody, emisií skleníkových 
plynov a využívania materiálov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
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 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o tom, či uplatňovať politiky spoločenskej zodpovednosti podnikov, je na 
jednotlivých spoločnostiach. V tom prípade možno dospieť k záveru, že spoločnosť nepovažuje 
tieto politiky za relevantné pre svoje hospodárske činnosti a/alebo že investori neprejavujú 
žiaden významný záujem o tieto informácie. Nie je jasné, prečo by to potom spoločnosť mala 
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vysvetľovať.

Pozmeňujúci návrh 85
Josefa Andrés Barea

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

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. Vysvetlenie musí 
obsahovať posúdenie rizika 
neuplatňovania takýchto politík.
Dôsledky činností spoločnosti pre
verejnosť zahŕňajú dôsledky vyplývajúce 
z činností spoločnosti zaradenej do 
konsolidácie, ako aj spôsobené 
činnosťami iných spoločností, ktoré sú so 
spoločnosťou podávajúcou správu 
spojené obchodnými vzťahmi, ako sú 
spoločné podniky a reťazce dodávateľov 
a subdodávateľov.

Or. es

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v správach Parlamentu o spoločenskej zodpovednosti podnikov, je dôležité, 
aby nefinančné informácie zahŕňali aj reťazce subdodávateľov a dodávateľov. Taktiež je 
potrebné, aby investori a spotrebitelia vedeli o posúdeniach rizík uskutočnených 
spoločnosťami, ktoré neuplatňujú politiky spojené so záležitosťami v oblasti nefinančných 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 86
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Ak podniky s menej než 500 
zamestnancami zahrnuté do konsolidácie 
branej ako celok neuplatňujú politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, spoločnosť poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Josefa Andrés Barea

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
spoločnosť vychádza z usmernení 
k uplatňovaniu opatrení tejto smernice, 
ktoré sa týkajú nefinančného výkazu, a to 
od jedného roka po ich prijatí. Predtým sa 
v konsolidovanej výročnej správe 
vychádza prinajmenšom z hlavných zásad 
v oblasti podnikania a ľudských práv, 
ktorými sa vykonáva rámec Organizácie 
Spojených národov „chrániť, rešpektovať 
a naprávať“, a usmernení Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre nadnárodné spoločnosti. V
konsolidovanej výročnej správe sa okrem 
toho môže vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade spresní, z 
ktorých rámcov sa vychádzalo.

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 88
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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 by 
spoločnosť mala zohľadniť svoju 
zodpovednosť za dodržiavanie práv 
a hodnôt chránených normami 
medzinárodného práva. V tejto súvislosti 
spoločnosť uplatňuje hlavné zásady 
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 z 
vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresní, z ktorých rámcov sa 
vychádzalo. Toto ustanovenie sa uplatňuje 
bez toho, aby boli dotknuté požiadavky 
tejto smernice alebo iných právnych 
predpisov či pokynov Európskej únie 
obsahujúcich konkrétnejšie pravidlá 
zverejňovania nefinančných informácií 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

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. Na účely tejto 
smernice Komisia prijme v súlade 
s článkom 53 delegované akty, v ktorých 
určí zoznam relevantných minimálnych 
ukazovateľov pokrývajúci prinajmenšom 
tieto informácie:
– v sociálnej oblasti: údaje 
o zamestnanosti, kolektívnych zmluvách, 
štruktúre miezd, bezpečnosti a ochrane 
zdravia, odbornej príprave a vzdelávaní, 
a to podľa rodu a región;
– v oblasti životného prostredia: údaje 
o využívaní zdrojov, prinajmenšom 
vrátane využívania pôdy, využívania vody, 
emisií skleníkových plynov, využívania 
energie a využívania materiálov;
– v oblasti ľudských práv: údaje o počte 
podaných sťažností súvisiacich 
s dodržiavaním ľudských práv 
a o podniknutých krokoch zo strany 
spoločnosti, dodávateľov a iných 
obchodných partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Josefa Andrés Barea

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, 

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 jej 
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výkonnosti alebo pozície. vplyvu na verejnosť, a pre 
transparentnosť a porovnateľnosť 
prehľadu. Analýza zahŕňa hlavné 
ukazovatele výkonnosti vymedzené 
v usmerneniach pripravených Európskou 
Komisiou, a to od roka po ich prijatí..

Or. es

Odôvodnenie

Hlavné ukazovatele výkonnosti majú obrovský význam pri zaisťovaní primeranej úrovne 
porovnateľnosti informácií poskytovaných rôznymi spoločnosťami.

Pozmeňujúci návrh 91
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 tam, kde je to 
vhodné, 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 92
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – písmeno a
Smernica 83/349/EHS
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európske podniky pôsobiace v tretích 
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krajinách takisto poskytujú informácie 
o svojej činnosti v príslušných tretích 
krajinách vo vzťahu k sociálnym, 
environmentálnym a zamestnaneckým 
záležitostiam a dodržiavaniu ľudských 
práv, a to v rámci svojej povinnosti 
podávať správy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 93
Jürgen Creutzmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Napriek významu nefinančných informácií by ešte stále mali mať spoločnosti slobodnú 
možnosť rozhodovať o tom, ako a kde tieto informácie zverejnia. Spoločnosti, ktoré už 
zverejňujú samostatné správy, by mali mať možnosť pokračovať v tom.
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Pozmeňujúci návrh 94
Josefa Andrés Barea

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia zavedenie 
účinných a primeraných mechanizmov s 
cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti 
zverejňovali nefinančné informácie 
správne, v súlade s ustanoveniami tejto 
smernice.
Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli 
účinné vnútroštátne postupy 
na presadzovanie dodržiavania povinností 
stanovených touto smernicou a aby tieto 
postupy boli dostupné všetkým fyzickým a 
právnickým osobám, ktoré majú v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
oprávnený záujem na zabezpečení 
dodržiavania ustanovení tejto smernice.

Or. es

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo riziku tzv. zeleného vymývania mozgov a zavádzajúcich informácií , je nutné 
v členských štátoch zaviesť osobitné mechanizmy na zaistenie toho, aby sa táto smernica 
správne uplatňovala a dodržiavala. V záujme zohľadnenia vnútroštátnej situácie, ktorá sa 
v jednotlivých štátoch veľmi líši, mali by mať členské štáty určitú pružnosť v oblasti 
fungovania týchto mechanizmov.

Pozmeňujúci návrh 95
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 a (nový)
Smernica 83/349/EHS
Článok 53a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Dopĺňa sa tento článok 53a:
„Článok 53a

Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 36 sa Komisii udeľuje na obdobie 
štyroch rokov od ....(4)*. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr šesť mesiacov pred 
uplynutím tohto štvorročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 36 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 36 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 



AM\1006654SK.doc 55/56 PE521.693v01-00

SK

námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)
Smernica 2002/14/ES
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 a
Zmeny smernice 2002/14/ES

Článok 4 sa mení takto:
(1) So odseku 2 sa dopĺňa toto nové 
písmeno d):
„d) prípadne informácie a konzultácie 
o nefinančných informáciách 
a informáciách o rozmanitosti, ktoré 
obsahuje výročná správa alebo 
konsolidovaná výročná správa podľa 
smernice 78/660/EHS respektíve smernice 
83/349/EHS.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr do [troch rokov od 
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prijatia tejto smernice] preskúma 
ustanovenia článku 46 smernice 
78/660/EHS a článku 36 smernice 
83/349/EHS a predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade,
v prípade potreby spolu s legislatívnymi 
návrhmi v oblasti:
– nefinančných informácií 
zverejňovaných v praxi vrátane informácií 
o dodávateľskom reťazci, o tom, či je 
účinný, a či sú poskytované primerané 
usmernenia a metódy;
– pokroku v podávaní nefinančných správ 
na celom svete;
– vykonávania rámca OSN „chrániť, 
rešpektovať a naprávať“ a jeho hlavných 
zásad, ako aj usmernení OECD pre 
nadnárodné spoločnosti;
– používania ukazovateľov prijatých 
prostredníctvom delegovaných aktov;
– posúdenia zavedenia povinného 
uplatňovania týchto ustanovení aj na 
spoločnosti s 250 až 499 zamestnancami;
– účinnosti existujúcich mechanizmov 
overovania a presadzovania.

Or. en


