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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Úvod 

Sociálna zodpovednosť podnikov sa v priebehu rokov stala úspešným spôsobom na 
vytváranie hodnoty, ktorá prispieva k dosahovaniu podnikateľských cieľov a podpore 
spoločnosti tým, že spoločnosti vo väčšej miere zohľadňujú dlhodobé environmentálne 
a spoločenské výzvy. Európa je vo svete regiónom, v ktorom väčšina spoločností podpísala 
dohovor OSN Global Compact, v rámci ktorého spoločnosti predkladajú výročné správy 
o svojich aktivitách v oblasti sociálnej zodpovednosti.

Spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko sa domnieva, že zverejnenie 
nefinančných informácií, napríklad zverejnenie stratégie sociálnej zodpovednosti podnikov 
spoločnosťami, by malo i naďalej vychádzať z iniciatívy podnikov. Úsilie v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov a súvisiace podávanie správ by malo byť zamerané na otázky, ktoré 
sú kľúčové pre stratégiu spoločnosti, a malo by stratégiu spoločnosti dopĺňať, a nebyť len 
byrokratickým postupom. Každá spoločnosť je iná a sama môže najlepšie posúdiť, ktoré 
otázky a iniciatívy sú pre jej aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti najdôležitejšie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie ako spôsob, ktorým možno 
zvýšiť transparentnosť a riešiť problém roztrieštenosti a rôznych požiadaviek, ktorým čelia 
spoločnosti v Európe pri podávaní správ o nefinančných aktivitách zúčastneným stranám.

II. Objasnenie pozmeňujúcich návrhov

1) Dodržiavanie/objasnenie

V záujme riešenia otázok transparentnosti a roztrieštenosti s ohľadom na zúčastnené strany, 
pokiaľ ide o to, ktoré rámce spoločnosti uplatňujú, o ktorých témach podávajú správy a kde 
môžu zúčastnené strany ich správy nájsť, sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko 
domnieva, že postačuje, ak sa podávanie správ uplatňuje na spoločnosti, ktorých stratégiou 
sociálnej zodpovednosti je zverejňovať svoje aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti vo 
výročnej správe. Okrem toho, s cieľom zabezpečiť, aby sociálna zodpovednosť podnikov 
naďalej vychádzala z iniciatívy podnikov, a motivovať spoločnosti, aby sociálnu 
zodpovednosť zavádzali ako neoddeliteľnú súčasť svojej podnikateľskej stratégie, bude dlhý 
zoznam politicky vybraných kategórií predstavovať administratívne zaťaženie, čo 
spoločnostiam (tie nemusia pôsobiť v odvetví, v ktorom je príslušná kategória relevantná) ani 
zúčastneným stranám neprinesie žiadnu pridanú hodnotu. 

2) Riziká

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje špecifikovať druh rizík na hlavné 
riziká a umožniť tak spoločnostiam, aby sa pri podávaní správ zamerali a bližšie vymedzili na 
aktuálne relevantné riziká a aby neformulovali svoje správy ako všeobecný, málo 
informatívny text o rizikách, ktoré hrozia ktorejkoľvek spoločnosti v ktoromkoľvek odvetví.

3) Regulačný rámec
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje vypustiť „vnútroštátny“ rámec 
s cieľom riešiť problém roztrieštenosti a zvýšiť transparentnosť pre zúčastnené strany, ktoré 
čítajú a porovnávajú správy. Podávanie správ by malo prebiehať na základe existujúceho 
medzinárodného a európskeho rámca. 

4) Rozmanitosť

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že z podávania správ 
o rozmanitosti by sa mali výslovne vylúčiť MSP; táto požiadavka sa týka kótovaných 
spoločností. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa ďalej nazdáva, že by sa malo 
vypustiť slovo „odôvodnené“, keďže „jasné“ vysvetlenie by malo postačovať. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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, rámce 
EÚ, ako je schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), a 
medzinárodné rámce, ako sú 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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
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Pozmeňujúci návrh 5

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 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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

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, 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.“
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 78/660/EHS
Článok 46a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Písmeno g) odseku 1 sa nevzťahuje na 
spoločnosti v zmysle článku 27.“

„4. Písmeno g) odseku 1 sa nevzťahuje na 
spoločnosti v zmysle článku 27 ani na 
mikro, malé a stredné podniky vymedzené 
v odporúčaní Komisie 2003/3611.“
__________________
1Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikro, malých 
a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 
20.5.2003, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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 

V prípade materských podnikov podnikov, 
ktoré sa majú konsolidovať, ktorých 
celkový priemerný počet zamestnancov 
počas účtovného obdobia prekračuje 500,
ktoré k súvahovému dňu buď vykazujú 
bilančnú sumu presahujúcu 20 miliónov 
EUR alebo čistý obrat presahujúci 40 
miliónov EUR a ktoré prijali politiku
týkajúcu sa environmentálnych, sociálnych 
a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
korupcii a úplatkárstvu, prehľad zahŕňa aj 
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korupcii a úplatkárstvu vrátane: nefinančný výkaz obsahujúci informácie 
vrátane:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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

Pozmeňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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 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.“

Or. en


