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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti sa označujú
symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí 
hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať
konečný text, sa však nevyznačujú.



PR\1006774SK.doc 3/35 PE521.714v01-00

SK

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................32



PE521.714v01-00 4/35 PR\1006774SK.doc

SK



PR\1006774SK.doc 5/35 PE521.714v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0207),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0103/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o ...1,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh smernice 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 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa mení smernica 
2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie 
nefinančných informácií a informácií 
týkajúcich sa rozmanitosti niektorými 
veľkými podnikmi a skupinami

                                               
1 Ú. v. EÚ L ....
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skupinami

Or. en

Odôvodnenie

Smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS boli zrušené smernicou 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom Akt o 
jednotnom trhu Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery 
„Spoločne za nový rast“9, prijatom 13.
apríla 2011, zistila potrebu zlepšiť 
transparentnosť sociálnych a 
environmentálnych informácií 
poskytovaných podnikmi zo všetkých 
odvetví s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky pre všetkých.

(1) Komisia vo svojom oznámení 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov s názvom Akt o 
jednotnom trhu Dvanásť hybných síl 
podnecovania rastu a posilňovania dôvery 
„Spoločne za nový rast“9, prijatom 13.
apríla 2011, zistila potrebu zlepšiť 
transparentnosť sociálnych a 
environmentálnych informácií 
poskytovaných podnikmi zo všetkých 
odvetví s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky pre všetkých.

__________________ __________________
9 KOM(2011) 206 v konečnom znení, 13.
apríla 2011.

9 KOM(2011) 206 z 13. apríla 2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Potreba zlepšiť zverejňovanie 
sociálnych a environmentálnych informácií 

(2) Potreba zlepšiť zverejňovanie 
sociálnych a environmentálnych informácií 
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spoločnosťami predložením legislatívneho 
návrhu v tejto oblasti sa opätovne 
zdôrazňuje v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom „Obnovená 
stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť 
podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014“10 

prijatom 25. októbra 2011.

podnikmi predložením legislatívneho 
návrhu v tejto oblasti sa opätovne 
zdôrazňuje v oznámení Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov s názvom 
„Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu 
zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 
2011 – 2014“10 prijatom 25. októbra 2011.

__________________ __________________
10 KOM(2011) 681 z 25. októbra 2011. 10 KOM(2011) 681 v konečnom znení, 25.

októbra 2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky parlament vo svojich 
uzneseniach zo 6. februára 2013 
o „sociálnej zodpovednosti podnikov:
zodpovedné a transparentné správanie 
podnikov a udržateľný rast“11 a „sociálnej 
zodpovednosti podnikov: podpora záujmov 
spoločnosti a cesta k udržateľnej a 
inkluzívnej obnove“12 uznáva, že je 
dôležité, aby podniky šírili informácie o 
udržateľnosti, napríklad v oblasti 
sociálnych a environmentálnych faktorov, s 
cieľom zistiť, čo ohrozuje udržateľnosť, a 
zvyšovať dôveru investorov 
a spotrebiteľov, a vyzval Komisiu, aby 
predložila návrh v oblasti zverejňovania 
nefinančných informácií spoločnosťami.

(3) Európsky parlament vo svojich 
uzneseniach zo 6. februára 2013 
o „sociálnej zodpovednosti podnikov:
zodpovedné a transparentné správanie 
podnikov a udržateľný rast“11 a „sociálnej 
zodpovednosti podnikov: podpora záujmov 
spoločnosti a cesta k udržateľnej a 
inkluzívnej obnove“12 uznáva, že je 
dôležité, aby podniky šírili informácie o 
udržateľnosti, napríklad v oblasti 
sociálnych a environmentálnych faktorov, s 
cieľom zistiť, čo ohrozuje udržateľnosť, a 
zvyšovať dôveru investorov 
a spotrebiteľov. Európsky parlament preto
vyzval Komisiu, aby predložila legislatívny
návrh v oblasti zverejňovania nefinančných 
informácií podnikmi, ktorý umožní vysokú 
flexibilitu činností s cieľom zohľadniť 
multidimenzionálny charakter sociálnej 
zodpovednosti podnikov a rozmanitosť
politík v oblasti sociálnej zodpovednosti 
podnikov uskutočňovaných podnikmi v 
spojení s dostatočnou mierou



PE521.714v01-00 8/35 PR\1006774SK.doc

SK

porovnateľnosti potrebnou na 
uspokojenie potrieb investorov a iných 
zainteresovaných strán, ako aj potreby
umožňovať spotrebiteľom ľahký prístup k 
informáciám o vplyve podnikov na
spoločnosť.

__________________ __________________
11 Správa o sociálnej zodpovednosti 
podnikov: zodpovedné a transparentné 
správanie podnikov a udržateľný rast 
(2012/2098(INI)); Výbor pre právne veci.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//SK&language=S
K

11 Správa o sociálnej zodpovednosti 
podnikov: zodpovedné a transparentné 
správanie podnikov a udržateľný rast 
(2012/2098(INI)); Výbor pre právne veci.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//SK&language=S
K

12 Správa o sociálnej zodpovednosti 
podnikov: podpora záujmov spoločnosti a 
cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
(2012/2097(INI)); Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//SK&language=S
K

12 Správa o sociálnej zodpovednosti 
podnikov: podpora záujmov spoločnosti a 
cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
(2012/2097(INI)); Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//SK&language=S
K

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Koordinácia vnútroštátnych ustanovení 
týkajúcich sa zverejňovania nefinančných 
informácií, pokiaľ ide o veľké spoločnosti 
s ručením obmedzeným, je dôležitá pre 
záujmy spoločností, akcionárov a ďalších 
podobných zúčastnených strán.
Koordinácia v týchto oblastiach je 
nevyhnutná, pretože väčšina týchto 
podnikov pôsobí vo viac ako jednom 

(4) Koordinácia vnútroštátnych ustanovení 
týkajúcich sa zverejňovania nefinančných 
informácií, pokiaľ ide o veľké spoločnosti 
s ručením obmedzeným, je dôležitá pre 
záujmy podnikov, akcionárov a ďalších 
podobných zúčastnených strán.
Koordinácia v týchto oblastiach je 
nevyhnutná, pretože väčšina týchto 
podnikov pôsobí vo viac ako jednom 
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členskom štáte. členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Takisto je nevyhnutné zaviesť určité 
minimálne právne požiadavky, pokiaľ ide 
o rozsah informácií, ktoré by mali podniky 
v celej Únii sprístupniť verejnosti. Výročné
správy by mali poskytovať verný a 
komplexný prehľad o politikách, 
výsledkoch a rizikách podniku.

(5) Takisto je nevyhnutné zaviesť určité 
minimálne právne požiadavky, pokiaľ ide 
o rozsah informácií, ktoré by mali podniky 
v celej Únii sprístupniť verejnosti. Správy 
o hospodárení by mali poskytovať verný a 
komplexný prehľad o politikách, 
výsledkoch a rizikách podniku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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 
podnikov vyžadovať, aby do svojich správ 
o hospodárení 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. Nefinančný výkaz by mal v 
prípade potreby obsahovať aj odkaz na
náležitú starostlivosť, ktorú podnik 
uplatňuje s cieľom identifikovať
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existujúce i potenciálne negatívne dopady
so zreteľom na ich rozsah a charakter a
kontext činností, predchádzať im a
zmierňovať ich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Pokiaľ ide o environmentálne 
záležitosti, výkaz by mal prípadne 
obsahovať údaje o predpokladanom 
vplyve činností podniku na životné 
prostredie, zdravie a bezpečnosť, o využití 
obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov 
energie, emisiách skleníkových plynov a 
znečistení ovzdušia. Pokiaľ ide o sociálne 
a zamestnanecké záležitosti, informácie 
uvedené vo výkaze by sa mali týkať najmä 
vzťahov podniku a jeho subdodávateľov, 
vykonávania základných dohovorov 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO), 
pracovných podmienok, sociálneho 
dialógu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a dialógu s miestnymi komunitami, 
ako aj opatrení prijatých na zabezpečenie 
ochrany a rozvoja týchto komunít. Pokiaľ 
ide o ľudské práva, boj proti korupcii a 
úplatkárstvu nefinančný výkaz by mal 
zahŕňať informácie minimálne o 
prevencii porušovania ľudských práv a 
nástrojoch na boj proti korupcii a 
úplatkárstvu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Podniky by mali poskytnúť 
dostatočné informácie týkajúce sa
záležitostí, ktoré s najväčšou
pravdepodobnosťou môžu viesť k
naplneniu rizík závažných dopadov, spolu
s tými, ktoré už tieto riziká naplnili.
Závažnosť týchto dopadov by sa mala
posudzovať podľa ich rozsahu a
závažnosti. Riziká negatívneho dopadu
môžu vyplývať z vlastných činností
podniku alebo môžu byť spojené s jeho
operáciami, produktmi alebo obchodnými
vzťahmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 6c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Zverejnenie informácií o hlavných
rizikách, ktoré ohrozujú vývoj alebo
záležitosti v priebehu rokovaní, by mohlo 
viesť k zverejneniu citlivých obchodných
informácií a v konečnom dôsledku k
zásahu do obchodného modelu a,
napokon, k narušeniu hospodárskej
súťaže. Z tohto dôvodu by členovia
správnych, riadiacich a dozorných 
orgánov mali mať možnosť rozhodnúť 
sa, či zverejniť takéto informácie, ak by 
zverejnenie vážne poškodilo záujmy
podniku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11

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 
podniky vo všeobecnosti môžu opierať o 
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 a tripartitné 
vyhlásenie ILO o zásadách týkajúcich sa 
nadnárodných spoločností a sociálnej 
politiky. Podniky sa môžu tiež opierať o
vnútroštátne rámce, rámce EÚ, ako 
napríklad schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS), a 
medzinárodné rámce, ako napríklad 
dohovor OSN „Global Compact“, norma 
Medzinárodnej organizácie pre 
normalizáciu ISO 26000, globálna 
iniciatíva pre podávanie správ, projekt 
zverejňovania uhlíkových emisií (CDP) a
rada pre štandardy zverejňovania 
informácií o klíme (CDSB).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V odseku 47 záverečnej deklarácie 
konferencie OSN Rio+20 s názvom 
„Budúcnosť, ktorú chceme“13, sa uznáva 
dôležitosť podávania správ o podnikovej 
udržateľnosti a spoločnosti sa vyzývajú, 

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

prípadne zvážili začlenenie informácií o 
udržateľnosti do svojho cyklu podávania 
správ. Priemysel, zainteresované vlády a 
príslušné zúčastnené strany sa v ňom tiež 
vyzývajú, aby s podporou systému OSN 
prípadne vytvárali modely pre najlepšie 
postupy a uľahčovali činnosť začleňovania 
finančných a nefinančných informácií pri 
zohľadnení skúseností z už existujúcich 
rámcov.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Pokiaľ ide o činnosti veľkých 
podnikov a skupín, väčšia 
transparentnosť je dôležitá z hľadiska 
ochrany príjmov a zabezpečenia toho, aby 
mali občania dôveru v spravodlivosť a 
účinnosť daňových systémov a aby 
občania Únie dôverovali veľkým 
podnikom a skupinám. Európska rada 
preto vo svojich záveroch z 22. mája 2013 
vyzvala na rýchly pokrok v oblasti 
daňových únikov a daňových podvodov a 
okrem iného rozhodla, že návrh, ktorým 
sa menia smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií a informácií 
týkajúcich sa rozmanitosti veľkými 
podnikmi a skupinami, sa preskúma s 
cieľom zabezpečiť najmä predkladanie 
správ veľkých podnikov a skupín z 
jednotlivých krajín. Za týmto účelom by 
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Komisia pri preskúmavaní režimu 
podávania správ podľa smernice 
2013/34/EÚ mala zvážiť, či zaviesť 
povinnosť pre veľké podniky a subjekty 
verejného záujmu, aby každoročne 
zverejňovali správu za každý členský štát a 
tretiu krajinu, v ktorej pôsobia, 
obsahujúcu informácie minimálne o zisku 
alebo strate pred zdanením, o zdanení 
zisku alebo straty a o prijatých verejných 
dotáciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Európska rada na svojom zasadnutí v 
dňoch 24. a 25. marca 2011 vyzvala na 
zníženie celkového regulačného zaťaženia, 
a to najmä v prípade malých a stredných 
podnikov (MSP), na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni a navrhla opatrenia na 
zvýšenie produktivity, zatiaľ čo stratégia 
Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu sa zameriava na 
zlepšenie podnikateľského prostredia pre 
MSP a na podporu ich internacionalizácie.
Podľa zásady „najskôr myslieť na malých“ 
by sa preto požiadavky na zverejňovanie 
podľa smernice 78/660/EHS a smernice 
83/349/EHS mali uplatňovať iba na určité 
veľké podniky a skupiny.

(10) Európska rada na svojom zasadnutí v 
dňoch 24. a 25. marca 2011 vyzvala na 
zníženie celkového regulačného zaťaženia, 
a to najmä v prípade malých a stredných 
podnikov (MSP), na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni a navrhla opatrenia na 
zvýšenie produktivity, zatiaľ čo stratégia 
Európa 2020 na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu sa zameriava na 
zlepšenie podnikateľského prostredia pre 
MSP a na podporu ich internacionalizácie.
Podľa zásady „najskôr myslieť na malých“ 
by sa preto požiadavky na zverejňovanie 
podľa smernice 2013/34/EÚ mali 
uplatňovať iba na určité veľké podniky a 
skupiny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

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, celkovej bilančnej 
sume a čistému obratu. MSP by mali byť 
od dodatočných požiadaviek oslobodené a 
povinnosť zverejňovať nefinančný výkaz v
správe o hospodárení by sa mal vzťahovať 
len na tie veľké podniky a skupiny, 
ktorých priemerný počet zamestnancov 
presahuje 500.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Niektoré spoločnosti a skupiny 
patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 
78/660/EHS a smernice 83/349/EHS už 
pripravujú nefinančné správy dobrovoľne.
Tieto spoločnosti by nemali podliehať 
povinnosti poskytnúť nefinančný výkaz vo 
výročnej správe za predpokladu, že správa 
zodpovedá tomu istému účtovnému 
obdobiu, uvádza aspoň rovnaký obsah, 
ktorý sa vyžaduje v tejto smernici, a je 
priložená k výročnej správe.

(12) Niektoré podniky a skupiny patriace 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
2013/34/EÚ už pripravujú nefinančné 
správy dobrovoľne. Tieto podniky by 
nemali podliehať povinnosti poskytnúť 
nefinančný výkaz v správe o hospodárení
za predpokladu, že správa zodpovedá tomu 
istému účtovnému obdobiu, uvádza aspoň 
rovnaký obsah, ktorý sa vyžaduje v tejto 
smernici, a je priložená k správe o 
hospodárení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mnohé podniky, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti smernice 78/660/EHS, 
sú členmi skupín podnikov. Konsolidované 
výročné správy by sa mali vypracovať tak, 
aby bolo možné informácie týkajúce sa 
takýchto skupín podnikov sprostredkovať 
členom a tretím stranám. Vnútroštátne 
právne predpisy upravujúce konsolidované 
výročné správy by sa preto mali 
koordinovať, aby sa dosiahli ciele 
porovnateľnosti a súladu informácií, ktoré 
by podniky mali zverejňovať v rámci Únie.

(13) Mnohé podniky, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti smernice 2013/34/EÚ, 
sú členmi skupín podnikov. Konsolidované 
správy o hospodárení by sa mali 
vypracovať tak, aby bolo možné 
informácie týkajúce sa takýchto skupín 
podnikov sprostredkovať členom a tretím 
stranám. Vnútroštátne právne predpisy 
upravujúce konsolidované správy o 
hospodárení by sa preto mali koordinovať, 
aby sa dosiahli ciele porovnateľnosti a 
súladu informácií, ktoré by podniky mali 
zverejňovať v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Rozmanitosť kompetencií a názorov 
členov správnych, riadiacich a dozorných 
orgánov spoločností uľahčuje dobré 
pochopenie organizácie a záležitostí 
podniku. Členom týchto orgánov umožňuje 
konštruktívne spochybňovať riadiace 
rozhodnutia a byť otvorenejší 
voči inovačným myšlienkam, čím sa 
zamedzí podobnosti názorov členov, tzv. 
fenoménu „skupinového myslenia“.
Prispieva tak k účinnému dohľadu nad 
manažmentom a úspešnej správe a riadeniu 
spoločnosti. Preto by bolo dôležité 
zlepšovať transparentnosť, pokiaľ ide o 
politiku rozmanitosti, ktorú spoločnosti
uplatňujú. Trh by bol týmto spôsobom 
informovaný o postupoch správy a riadenia 
spoločnosti, čím sa na spoločnosti vyvíja 
nepriamy nátlak, aby mali rozmanitejšie 
predstavenstvá.

(15) Rozmanitosť kompetencií a názorov 
členov správnych, riadiacich a dozorných 
orgánov podnikov uľahčuje dobré 
pochopenie organizácie a záležitostí 
podniku. Členom týchto orgánov umožňuje 
konštruktívne spochybňovať riadiace 
rozhodnutia a byť otvorenejší 
voči inovačným myšlienkam, čím sa 
zamedzí podobnosti názorov členov, tzv. 
fenoménu „skupinového myslenia“.
Prispieva tak k účinnému dohľadu nad 
manažmentom a úspešnej správe a riadeniu 
podniku. Preto by bolo dôležité zlepšovať 
transparentnosť, pokiaľ ide o politiku 
rozmanitosti, ktorú podniky uplatňujú. Trh 
by bol týmto spôsobom informovaný o 
postupoch správy a riadenia podniku, čím 
sa na podniky vyvíja nepriamy nátlak, aby 
mali rozmanitejšie predstavenstvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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, 
integráciu osôb so zdravotným 
postihnutím, vzdelanie a profesionálne 
skúsenosti, by sa mala vzťahovať len na 
veľké kótované podniky. Zverejnenie 
politiky rozmanitosti by malo byť súčasťou 
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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.

vyhlásenia o správe a riadení podniku, ako 
je stanovené v článku 20 smernice 
2013/34/EÚ. Podniky, ktoré nemajú takúto 
politiku rozmanitosti, by nemali byť 
povinné ju zaviesť, ale mali by 
jednoznačne vysvetliť, prečo je to tak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
zlepšenie relevantnosti, súladu 
a porovnateľnosti informácií 
zverejňovaných spoločnosťami v Únii, nie 
je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale 
z dôvodu jeho dôsledkov ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie sledovaného 
cieľa.

(17) Keďže cieľ tejto smernice, a to 
zlepšenie relevantnosti, súladu 
a porovnateľnosti informácií 
zverejňovaných podnikmi v Únii, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale 
z dôvodu jeho dôsledkov ho možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie sledovaného 
cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 19



PR\1006774SK.doc 19/35 PE521.714v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS
by sa preto mali zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť,

(19) Smernica 2013/34/EÚ by sa preto 
mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny smernice 78/660/EHS Zmeny smernice 2013/34/EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 78/660/EHS sa mení takto: Smernica 2013/34/EÚ sa mení takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Článok 46 sa mení takto: vypúšťa sa
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
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„1. a) Výročná správa obsahuje verný 
prehľad vývoja a výkonnosti podnikania 
spoločnosti a jej pozície spolu s opisom 
základných rizík a neistôt, ktorým čelí.
Prehľad pozostáva z vyváženej a 
rozsiahlej analýzy vývoja a výkonnosti 
podnikania spoločnosti a jej pozície, ktorá 
je primeraná veľkosti a zložitosti 
podnikania.
b) 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:
i) opisu politiky uplatňovanej 
spoločnosťou vo vzťahu k týmto 
záležitostiam;
ii) výsledkov týchto politík;
iii) rizík súvisiacich s týmito záležitosťami 
a spôsobu riadenia týchto rizík 
spoločnosťou.
Ak spoločnosť neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, poskytne vysvetlenie, 
prečo ich neuplatňuje.
Pri poskytovaní takýchto informácií môže 
spoločnosť vychádzať z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, a v takom 
prípade spresní, z ktorých rámcov 
vychádzala.
c) Analýza obsahuje finančné aj 
nefinančné hlavné ukazovatele výkonnosti 
relevantné pre konkrétne podnikanie, a to 
v rozsahu potrebnom na pochopenie 
vývoja, výkonnosti alebo pozície 
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spoločnosti.
d) Pri poskytovaní analýzy obsahuje 
výročná správa, ak je to vhodné, odkazy 
na sumy vykazované v ročnej účtovnej 
závierke a ďalšie vysvetlenie k nim.“
b) Odsek 4 sa nahrádza takto:
„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.“
c) Dopĺňa sa tento odsek 5:
„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.“

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 19 smernice 2013/34/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Článok 46a sa mení takto: vypúšťa sa
a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno g):
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„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.“
b) Dopĺňa sa tento odsek 4:
„4. Písmeno g) odseku 1 sa nevzťahuje na 
spoločnosti v zmysle článku 27.“

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 20 smernice 2013/34/EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 78/660/EHS
Článok 53a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Článok 53a sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 53a
Členské štáty neumožnia výnimky 
stanovené v článkoch 1a, 11, 27, článku 
43 ods. 1 bodoch 7a a 7b, článku 46 ods. 
3, článku 47 a článku 51 tejto smernice v 
prípade spoločností, ktorých cenné 
papiere sú prijaté na obchodovanie na 
regulovanom trhu v zmysle článku 4 ods. 
1 bodu 14 smernice 2004/39/ES.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3a (nový) – úvodný text
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Článok 19 sa mení takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno a
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Tretí pododsek odseku 1 sa vypúšťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno b
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 19 – odseky 1a až 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Vkladajú sa tieto odseky:
„1a. V prípade podnikov, ktorých 
priemerný počet zamestnancov počas 
účtovného obdobia prekračuje 500, 
prehľad obsahuje aj nefinančný výkaz 
obsahujúci informácie týkajúce sa 
minimálne environmentálnych, 
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
dodržiavania ľudských práv a boja proti 
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korupcii a úplatkárstvu vrátane:
a) politík uplatňovaných podnikom vo
vzťahu k týmto záležitostiam vrátane 
odkazu na uplatňovanie náležitej 
starostlivosti, ak je to vhodné;
b) výsledkov týchto politík;
c) hlavných rizík súvisiacich so
záležitosťami spojenými s činnosťami, 
operáciami, produktmi alebo obchodnými 
vzťahmi podniku, ktoré by mohli spôsobiť 
vážne nepriaznivé dôsledky na tieto 
oblasti, a spôsobu, akým podnik riadi tieto 
riziká.
Ak podnik neuplatňuje politiky v súvislosti 
s jednou alebo viacerými z týchto 
záležitostí, v prehľade poskytne 
vysvetlenie, prečo ich neuplatňuje.
Informácie týkajúce sa rizík uvedených v
písmene c) prvého pododseku, ktoré 
ohrozujú vývoj alebo záležitosti v priebehu
rokovaní, nemožno zverejniť, ak by
zverejnenie týchto informácií podľa
názoru členov správnych, riadiacich, a
dozorných orgánov vážne poškodilo
záujmy podniku.
Pri poskytovaní informácií požadovaných 
podľa prvého pododseku môže podnik
vychádzať z vnútroštátnych rámcov, 
rámcov EÚ alebo medzinárodných 
rámcov, a v takom prípade podnik spresní, 
z ktorých rámcov vychádzal.
1b. Analýza podľa odseku 1 obsahuje 
finančné aj nefinančné hlavné 
ukazovatele výkonnosti relevantné pre 
konkrétne podnikanie, a to v rozsahu
potrebnom na pochopenie vývoja, 
výkonnosti alebo pozície podniku a pre
transparentnosť a porovnateľnosť
prehľadu.
1c. Pri poskytovaní podľa odseku 1
obsahuje správa o hospodárení, ak je to
vhodné, odkazy na sumy vykazované vo 
výročných finančných výkazoch a ďalšie 
vysvetlenie k nim.“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno c (nové)
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Ak podnik 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 1a, je 
oslobodený od povinnosti pripraviť 
nefinančný výkaz stanovený v odseku 1a 
za predpokladu, že táto komplexná správa 
je súčasťou správy o hospodárení.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno d (nové)
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 19 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Vkladá sa nový odsek 4, ktorý znie:
„4a. Podnik, ktorý je dcérskym podnikom, 
je oslobodený od povinností stanovených v 
odseku 1a, ak sú podnik a jeho dcérske 
podniky zahrnuté v konsolidovaných 
finančných výkazoch a konsolidovanej 
správe o hospodárení iného podniku a ak 
je uvedená konsolidovaná správa o 
hospodárení vypracovaná v súlade s 
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článkom 29.“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 b (nový) – úvodný text
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Článok 20 sa mení takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3b (nový) – písmeno a
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 20 – odsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) V odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:
„fa) opis politiky rozmanitosti, ktorú 
podnik uplatňuje na svoje správne, 
riadiace a dozorné orgány, pokiaľ ide o 
aspekty ako vek, pohlavie, integrácia osôb 
so zdravotným postihnutím, vzdelanie a 
profesionálne skúsenosti, ciele tejto 
politiky rozmanitosti, ako sa vykonáva a 
výsledky vo vykazovanom období. Ak 
podnik nemá takúto politiku, výkaz 
obsahuje vysvetlenie, prečo je to tak.“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3b (nový) – písmeno b
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Zákonný audítor alebo audítorská

spoločnosť vyjadria svoje stanovisko v
súlade s druhým pododsekom článku 34
písm. 1, pokiaľ ide o informácie, 
pripravené podľa písmen c) a d) odseku 1
tohto článku, a overia, že informácie 
podľa písmen a), b), e), f) a fa) odseku 1
tohto článku boli poskytnuté.“:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3b (nový) – písmeno c
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 20 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Dopĺňa sa tento odsek:
„4a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

40, písmeno fa) odseku 1 tohto článku sa 
nevzťahuje na malé a stredné podniky.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3c (nový) – úvodný text
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3c) Článok 29 sa mení takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3c (nový) – písmeno a
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 29 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Vkladá sa tento odsek:
„1a. Na účely odseku 1 tohto článku, v 
prípade materských podnikov veľkej 
skupiny, ktorej priemerný počet 
zamestnancov počas účtovného obdobia 
prekračuje 500, a to v rozsahu potrebnom 
na pochopenie takéhoto vývoja, 
výkonnosti alebo pozície podniku, 
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:
a) politík uplatňovaných skupinou vo
vzťahu k týmto záležitostiam vrátane 
odkazu na uplatňovanie náležitej 
starostlivosti, ak je to vhodné;
b) výsledkov týchto politík;
c) rizík súvisiacich so záležitosťami
spojenými s činnosťami, operáciami, 
produktmi alebo obchodnými vzťahmi 
podniku, ktoré by mohli spôsobiť vážne
nepriaznivé dôsledky na tieto oblasti, a
spôsobu, akým skupina riadi tieto riziká.
Ak skupina neuplatňuje politiky v 
súvislosti s jednou alebo viacerými z 
týchto záležitostí, v prehľade poskytne 
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vysvetlenie, prečo ich neuplatňuje.
Informácie týkajúce sa rizík uvedených v
písmene c) prvého pododseku, ktoré 
ohrozujú vývoj alebo záležitosti v priebehu
rokovaní, nemožno zverejniť, ak by
zverejnenie týchto informácií podľa
názoru členov správnych, riadiacich, a
dozorných orgánov vážne poškodilo
záujmy podniku.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3c (nový) – písmeno b
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 29 – odseky 3a a 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dopĺňajú sa tieto odseky:
„3a. Na účely odseku 1 tohto článku, ak

materský podnik pripravuje komplexnú 
správu zodpovedajúcu tomu istému 
účtovnému obdobiu a odkazujúcu na celú 
skupinu vychádzajúcu z vnútroštátnych 
rámcov, rámcov EÚ alebo 
medzinárodných rámcov, ktorá obsahuje 
informácie stanovené v odseku 1a,
materský podnik je oslobodený od 
povinnosti pripraviť nefinančný výkaz 
stanovený v odseku 1a, za predpokladu, že 
táto komplexná správa je súčasťou 
konsolidovanej správy o hospodárení.
3b. Na účely odseku 1 tohto článku, 
materský podnik, ktorý je tiež dcérskym 
podnikom, je oslobodený od povinností 
stanovených v odseku 1a, ak sú 
oslobodený podnik a jeho dcérske podniky
zahrnuté do konsolidovaného finančného 
výkazu a konsolidovanej správy o 
hospodárení iného podnik iného podniku 
a ak je uvedená konsolidovaná správa o 
hospodárení vypracovaná v súlade s týmto 
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článkom.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3d (nový)
Smernica 2013/34/EÚ
Článok 48 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 48 sa vkladá tento odsek:
„Správa zváži zavedenie povinnosti pre

veľké podniky a všetkých subjekty 
verejného záujmu, aby každoročne 
zverejňovali správu za každý členský štát a 
tretiu krajinu, v ktorej pôsobia, 
obsahujúcu informácie minimálne o 
dosiahnutých ziskoch, dani zaplatenej zo 
ziskov a prijatých verejných dotáciách.“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 2
Smernica 83/349/EHS
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 vypúšťa sa
Zmeny smernice 83/349/EHS
Smernica 83/349/EHS sa mení takto:
(1) Článok 36 sa mení takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Konsolidovaná výročná správa 
obsahuje verný prehľad vývoja 
a výkonnosti podnikania a pozície 
podnikov zahrnutých do konsolidácie 
branej ako celok spolu s opisom hlavných 
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rizík a neistôt, ktorým čelia.
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.
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:
– i) opisu politiky uplatňovanej 
spoločnosťou vo vzťahu k týmto 
záležitostiam;
– ii) výsledkov týchto politík;
– iii) rizík súvisiacich s týmito 
záležitosťami a spôsobu riadenia týchto
rizík spoločnosťou.
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.
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.
Analýza obsahuje finančné aj nefinančné 
hlavné ukazovatele výkonnosti relevantné 
pre konkrétne podnikanie, a to v rozsahu 
potrebnom na pochopenie takéhoto 
vývoja, výkonnosti alebo pozície.
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Pri poskytovaní analýzy uvedie 
konsolidovaná výročná správa, ak je to 
vhodné, odkazy na sumy vykazované v 
konsolidovanej účtovnej závierke a ďalšie 
vysvetlenie k nim.“
b) Dopĺňajú sa tieto odseky 4 a 5:
„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.
5. Materský podnik, ktorý je tiež dcérskym 
podnikom, je oslobodený od povinností 
stanovených v odseku 1 treťom 
pododseku, ak sú oslobodený podnik a 
jeho dcérske podniky konsolidované vo 
finančných výkazoch a výročnej správe 
iného podniku a ak je uvedená 
konsolidovaná výročná správa 
vypracovaná v súlade s odsekom 1 tretím 
pododsekom.“

Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 29 smernice 2013/34/EÚ.

Or. en

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod.
1.1 Aká je pridaná hodnota zverejňovania nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa 
rozmanitosti?
Rastúce uznanie úlohy „sociálnej zodpovednosti“, ktorú podniky vykonávajú, možno
interpretovať a posudzovať z rôznych hľadísk. Na jednej strane, vznik „globálnych“ trhov
podporuje rozvoj sociálnych a environmentálnych noriem podnikov, a na druhej strane, čoraz 
pozornejšia a informovanejšia občianska spoločnosť „požaduje“ od podnikov zodpovednejšie 
správanie. Tento dvojaký impulz pre vývoj sociálnej zodpovednosti podnikov odzrkadľuje
vzájomné dopĺňanie sa záujmov podnikov a spoločnosti vo všeobecnosti.
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Sociálna zodpovednosť podniku je preto spojená najmä s konkurencieschopnosťou. To však
neznamená, že akékoľvek opatrenie v rámci sociálnej zodpovednosti podniku automaticky
posilňuje jeho konkurenčnú výhodu, ale skôr to, že niektoré opatrenia môžu posilniť
spoločnosť v prípade, že umožňujú vytvorenie hodnoty zdieľanej medzi podnikom, jeho
zúčastnenými stranami a spoločnosťou vo všeobecnosti.
Väčšia transparentnosť nefinančných aspektov môže v tejto súvislosti pomôcť podnikom 
lepšie riadiť riziká a zlepšiť ich konkurencieschopnosť. Informovanejšia občianska
spoločnosť môže súčasne najlepšie posúdiť a následne podporiť obchodné operácie, produkty
a služby ponúkané podnikom. Týmto spôsobom môžu aj potenciálni investori lepšie určiť
udržateľnosť a tým aj dlhodobú životaschopnosť svojich investícií.
Zvýšená transparentnosť a zverejňovanie informácií týkajúcich sa rozmanitosti môže 
analogicky pomôcť predvídať riziká a zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov. Ako vyplýva z 
jedného podrobného výskumu, rozmanitejšie zloženie správnych rád má pozitívny vplyv na
podnikateľskú činnosť podniku a predvídavosť realizovaných politík.
1.2 Súčasná situácia a potreba väčšej prehľadnosti právnej úpravy.
Zverejňovanie nefinančných informácií podnikmi doteraz upravovali tzv. smernice 
o účtovníctve, ktoré boli nedávno zlúčené do jedinej smernice. Niektoré členské štáty prijali 
na vnútroštátnej úrovni prísnejšiu právnu úpravu, zatiaľ čo rôzne tretie krajiny zaviedli právne 
predpisy, ktoré ukladajú povinnosti nefinančného vykazovania, hoci v rôznej miere.
Dotknutý návrh je preto v súlade s vývojom medzinárodnej regulácie a s čoraz rozšírenejšou 
potrebou väčšej transparentnosti informácií nefinančného charakteru. Ako vyplýva z
posúdenia vykonaného Komisiou, z celkového počtu asi 42 000 veľkých podnikov v EÚ iba 
okolo 2 500 formálne každoročne zverejňujú nefinančné informácie.
Je zrejmé, že súčasná situácia nespĺňa požiadavky interných a externých zainteresovaných
strán na podniky. Z tejto okolnosti vyplýva potreba jasnejšej a jednotnejšej regulácie na
úrovni EÚ, ktorá zavádza povinnosti týkajúce sa niekoľkých kľúčových tém s cieľom zvýšiť
kvantitu, kvalitu a úroveň porovnateľnosti informácií.
1.3 Návrh Komisie.
Návrh zavádza niektoré zmeny smernice „o účtovníctve“, ktoré vyžadujú, aby spoločnosti a
veľké skupiny poskytli analýzu týkajúcu sa nefinančných informácií. Tento výkaz, ktorý je 
pripojený k správe o hospodárení, musí zahŕňať aspoň základné informácie týkajúce sa 
environmentálnej, sociálnej a zamestnaneckej oblasti, pokiaľ ide dodržiavanie ľudských práv
a boj proti korupcii. Okrem toho, veľké spoločnosti kótované na burze musia poskytovať
informácie o svojej politike v oblasti rozmanitosti, a to aj s ohľadom na vek, pohlavie, 
geografickú rozmanitosť a vzdelávacie a profesionálne aspekty svojich zamestnancov.
Zvolila sa normatívna zásada „dodržiavaj alebo vysvetli“. V dôsledku toho podniky, ktoré 
neuplatňujú primerané politiky vo vzťahu k jednému alebo viacerým z vyššie uvedených
aspektov, budú musieť vysvetliť dôvod tejto voľby.

2. Postoj spravodajcu.
2.1 Úvodné úvahy.
Všeobecne platí, že spravodajca zdieľa regulačné usmernenie Komisie. Zvolený prístup je
reakciou na požiadavku Parlamentu, ktorý sa vyslovil v prospech prijatia legislatívneho 
návrhu o nefinančnom vykazovaní, ktorý by umožnil „značnú flexibilitu činností pri 
zohľadnení multidimenzionálneho charakteru sociálnej zodpovednosti podnikov a
rozmanitosti politík v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré podniky uplatňujú“, a
ktorý by zároveň umožnil „dostatočnú úroveň porovnateľnosti s cieľom vyhovieť potrebám
investorov a iných zainteresovaných strán, a potrebe poskytovať spotrebiteľom ľahký prístup
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k informáciám o dopade činnosti podnikov na spoločnosť“.
V súvislosti s týmito úvahami, ktoré identifikujú dve hlavné zásady pre prácu spravodajcu, a 
to zásadu „flexibility“ a „porovnateľnosti“, spravodajca považuje za potrebné objasniť
hodnotu tzv. normatívnej zásady „dodržiavaj alebo vysvetli“, aby nedošlo k nedorozumeniu, 
pokiaľ ide o záväznosť týchto ustanovení. Uvedená zásada vylučuje možnosť voľby
podnikov, pokiaľ ide o zverejňovanie zákonom požadovaných informácií alebo zdržanie sa 
ich zverejňovania. Naopak, tento návrh zavádza dvojitú požiadavku pre podniky: na jednej
strane, musia vykazovať niektoré aspekty („dodržiavaj“), a na druhej strane, musia poskytnúť
vysvetlenie v prípadoch, kedy na jeden alebo viac aspektov nepoužijú tieto politiky 
(„vysvetli“).
2.2 Hlavné zmeny.
Vzhľadom na viacero technických zmien, ktoré majú zosúladiť text návrhu s obsahom novej
smernice o účtovníctve, spravodajca považuje za vhodné spresniť niektoré aspekty právnej 
úpravy, aby sa zabránilo právnej neistote a aby sa zaistila maximálna jednotnosť výkladu 
ustanovení.
Pokiaľ ide o aspekty, ktoré sa týkajú zverejňovania, nové odôvodnenie uvádza hlavné témy, 
ktorých by sa mali týkať. V tomto zmysle musia napríklad informácie o životnom prostredí 
obsahovať údaje o emisiách skleníkových plynov, znečistení ovzdušia a využívaní energie z
obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ ide o sociálne alebo zamestnanecké aspekty, informácie sa 
musia týkať, okrem iného, vykonávania základných dohovorov Medzinárodnej organizácie
práce (ILO), pracovných podmienok a sociálneho dialógu. Informácie týkajúce sa ľudských
práv a boja proti korupcii musia obsahovať aspoň údaje týkajúce sa predchádzania
porušovania ľudských práv a vysvetlenia k nástrojom ktoré podnik prijal na účely boja proti
úplatkárstvu a korupcii.
V súlade s cieľom objasniť ustanovenia právnej úpravy, niektoré navrhované zmeny skloňujú
s väčšou dôkladnosťou pojem „riziko“. V tejto súvislosti spravodajca navrhuje prepojiť tento
pojem s činnosťami, operáciami, produktmi a obchodnými vzťahmi medzi podnikmi, ktoré
môžu mať vo väčšej miere za následok nepriaznivé účinky na aspekty zahrnuté vo 
vykazovaní.
Spravodajca vyjadruje znepokojenie nad negatívnym dosahom, ktoré by mohlo mať 
vykazovanie rizík na činnosti a budúci vývoj podniku. Keďže ide o obzvlášť citlivé 
informácie, ich zverejnenie by mohlo ohroziť obchodné stratégie podniku s negatívnymi 
dopadmi na konkurenčnú dynamiku. Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje obmedziť
zverejňovanie informácií len na riziká, ktoré sa považujú za „veľké“, pričom súčasne, 
navrhuje priznať riadiacim a dozorným orgánom podnikov možnosť nezverejňovať 
informácie týkajúce sa rizík, ako aj záležitostí v priebehu rokovaní, v prípade, že by takéto 
zverejnenie vážne poškodilo záujmy podniku.
Spravodajca je proti akémukoľvek rozšíreniu povinnosti vykazovania na dodávateľský a
subdodávateľský reťazec alebo celý hodnotový reťazec. Tento návrh je v skutočnosti prvým
krokom k väčším obmedzeniam v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a ako taký by sa 
mal obmedziť na zavedenie základných povinností, ktoré by sa mohli prípadne v neskoršej
fáze rozvinúť po vykonaní analýzy vplyvu prijatých ustanovení.
Spravodajca však považuje za možné a vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti ustanovení na tzv.
procesy „náležitej starostlivosti“, ktoré podniky uplatňujú v súvislosti s aspektmi týkajúcimi 
sa zverejňovania. Za týmto účelom návrh správy zavádza zmenu, na základe ktorej by 
podniky mohli v popise politiky uplatňovanej na vykazované záležitosti odkazovať na
uplatňovanie procesov „náležitej starostlivosti“, ak sú zavedené.
Napokon, spravodajca súhlasí s rozhodnutím Komisie umožniť podnikom pri poskytovaní 
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požadovaných informácií flexibilné použitie vnútroštátnych rámcov, rámcov EÚ a
medzinárodných rámcov. Spravodajca teda zastáva názor, že v záujme zabezpečenia väčšej
porovnateľnosti informácií by sa ako všeobecné pravidlo malo podporovať používanie
niektorých inštitucionálne uznaných rámcov.
3. Závery.
Dňa 22. mája 2013 Európska rada v rámci boja proti daňovým únikom a daňovým podvodom
zahrnula do svojich záverov výzvu, aby sa čo najskôr zohľadnil „návrh na zmenu smerníc
týkajúcich sa zverejňovania nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti
niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami s cieľom zabezpečiť predkladanie správ
týchto spoločností a skupín z jednotlivých krajín.“
Spravodajca súhlasí s nutnosťou zaviesť prísnejšie pravidlá pre boj proti daňovým únikom, 
ktorú zdôraznili hlavy štátov a vlád, a to najmä v dôsledku prevodu kapitálu do tretích krajín 
alebo tzv. „daňových rajov“. Väčšia transparentnosť v tejto oblasti môže tiež zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov voči operáciam veľkých nadnárodných spoločností a podnikov. Investori by 
taktiež mali mať k dispozícii väčšie množstvo informácií potrebných pre analýzu
hospodárskych a politických rizík a rizík straty dobrej povesti podniku alebo informácií o 
tom, či je podnik stabilný a či má geograficky diverzifikované portfólio podnikania, ktoré 
lepšie reaguje na prípadne hospodárske otrasy.
Spravodajca sa preto domnieva, že legislatívne opatrenia v tejto oblasti by mali zohľadňovať
rôznorodosť sektorov a jurisdikcií, v podmienkach ktorých podniky pôsobia. Napríklad, v
niektorých jurisdikciách sa na niektoré informácie môže vzťahovať pojem „štátne tajomstvo“ 
alebo „obchodné tajomstvo“, čo spôsobuje právnu neistotu pre európske podniky pôsobiace
na týchto územiach. Rozšírenie niektorých informácií, ktoré sú citlivé z obchodného a 
hospodárskeho hľadiska (strategické informácie o zmluvách, úrovniach ziskovosti, 
výsledkoch, riadení), by zároveň mohlo viesť ku konkurenčnej nevýhode alebo
spochybňovaniu úzkych dohôd a zmlúv s finančnými úradmi tretích krajín.
Vzhľadom na uvedené úvahy spravodajca rieši otázku vykazovania za jednotlivé krajiny v 
súlade s týmto legislatívnym návrhom a volí opatrný a dôkladný prístup k veci, ktorý
umožňuje znásobiť jeho prínosy a neutralizovať riziká. Za týmto účelom spravodajca
navrhuje zmenu článku 48 smernice 2013/34 o účtovníctve a žiada, aby Komisia v rámci
preskúmania ustanovení o platbách vládam preskúmala zavedenie povinnosti veľkých 
spoločností a subjektov verejného záujmu zverejňovať výročné správy za jednotlivé krajiny, 
tzn. za každý členský štát alebo tretiu krajinu, v ktorej pôsobia, obsahujúce informácie o zisku 
alebo stratách po zdanení, zdanení ziskov alebo strát a prijatých verejných dotáciách.


