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Pozměňovací návrh 1
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zvláštní zprávu IPCC 
z roku 2018 ke globálnímu oteplení 
o 1,5 °C1a,

__________________
1a 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)1b,
__________________
1b COM(2020)0080 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Tiemo Wölken, Lara Wolters
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Návrh usnesení
Právní východisko 6 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze 
dne 16. dubna 2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech a o zrušení nařízení 
(ES) č. 842/2006,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Zelenou dohodu pro 
Evropu (COM(2019)0640),

vypouští se

Or. bg

Pozměňovací návrh 5
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii vypracovanou 
pro Evropskou komisi o povinnostech 
vedoucích pracovníků a udržitelné správě 
a řízení společnosti z července 2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na doporučení pracovní 
skupiny pro zveřejňování finančních 
informací týkajících se klimatu17,

vypouští se

__________________
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-
content/uploads/2017/06/FINAL-2017-
TCFD-Report-11052018.pdf.

Or. bg

Pozměňovací návrh 7
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii o povinnostech 
vedoucích pracovníků a udržitelné správě 
a řízení společností, kterou vypracovala 
společnost Ernst & Young pro Generální 
ředitelství Komise pro spravedlnost a 
Generální ředitelství pro zdraví a 
spotřebitele a která byla zveřejněna v 
červenci 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marie Toussaint
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)



PE658.892v01-00 6/105 AM\1215319CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii o povinnostech 
vedoucích pracovníků a udržitelné správě 
a řízení společností, kterou vypracovala 
společnost EY pro Generální ředitelství 
Komise pro spravedlnost a Generální 
ředitelství pro zdraví a spotřebitele1a,
__________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marie Toussaint
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rámcový program 
OSN pro obchod a lidská práva „Chránit, 
respektovat a napravovat“ z roku 20082a,
__________________
2a http://www.undocs.org/A/HRC/8/5

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marie Toussaint
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Právní východisko 21 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokyny OECD pro 
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náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích v oděvním a 
obuvnickém průmyslu3a,
__________________
3a https://mneguidelines.oecd.org/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Garment-
Footwear.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokyny OECD pro 
náležitou péči v zodpovědných 
dodavatelských řetězcích nerostných 
surovin z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí4a,
__________________
4a 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Minerals-
Edition3.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokyny OECD/FAO 
pro odpovědné zemědělské dodavatelské 
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řetězce5a,
__________________
5a https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264251052-
en.pdf?expires=1601993537&id=id&accn
ame=ocid194994&checksum=CD32B295
64443161A6A610A750A0A357

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokyny OECD pro 
náležitou péči na podporu odpovědného 
chování podniků pro institucionální 
investory6a,
__________________
6a https://mneguidelines.oecd.org/RBC-
for-Institutional-Investors.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 g (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na deklaraci 
Mezinárodní organizace práce (MOP) z 
roku 1998 o základních zásadách 
a právech při práci a na následná 
opatření7a,
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__________________
7a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/normativeinstrum
ent/wcms_716594.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 h (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na brožuru OSN 
nazvanou Genderové rozměry obecných 
zásad v oblasti podnikání a lidských 
práv8a,
__________________
8a 
https://www.undp.org/content/undp/en/ho
me/librarypage/democratic-
governance/gender-dimensions-guiding-
principles-on-business-n-human-
rights.html

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 i (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 
17. května 2017, kterým se stanoví 
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povinnosti náležité péče v dodavatelském 
řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a 
wolframu, jejich rud a zlata pocházejících 
z oblastí postižených konfliktem a vysoce 
rizikových oblastí (tzv. nařízení o 
konfliktních minerálech)9a,
__________________
9a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:
130:FULL&from=CS

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 j (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze 
dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů 
uvádějících na trh dřevo a dřevařské 
výrobky (dále jen „nařízení o dřevu“)10a,
__________________
10a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
010R0995&from=CS

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 k (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na francouzský zákon č. 
2017-399 o povinnosti obezřetnosti 
mateřských a objednávajících podniků11a,
__________________
11a 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JO
RFTEXT000034290626/#:~:text=%C2%A
B%20Le%20plan%20comporte%20les%2
0mesures,celles%20des%20soci%C3%A9t
%C3%A9s%20qu%27elle

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 l (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na nizozemský zákon o 
zavedení povinnosti péče s cílem zabránit 
dodávkám zboží a služeb, které byly 
vyprodukovány s využitím dětské práce12a,
__________________
12a 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0191113/publicatie_wet_4/document3/f=/v
l3jh4kl10yx.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 m (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii Generálního 
ředitelství pro vnější politiky Unie z února 
2019 nazvanou „Přístup k opravným 
prostředkům pro oběti porušování 
lidských práv ze strany podniků ve třetích 
zemích“13a,
__________________
13a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2
019)603475_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 n (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii z února 2019 
vypracovanou pro Evropskou komisi 
nazvanou „Požadavky na náležitou péči v 
rámci dodavatelského řetězce“14a,
__________________
14a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-
b8b7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 o (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na brífink Generálního 
ředitelství pro vnější politiky Unie z 
června 2020 nazvaný „Právní předpisy 
EU v oblasti náležité péče: Monitorování, 
prosazování a přístup obětí ke 
spravedlnosti“15a a „Podstatné prvky 
potenciální právní úpravy týkající se 
náležité péče v oblasti lidských práv“15b,
__________________
15a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(20
20)603505_EN.pdf
15b 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603504/EXPO_BRI(20
20)603504_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 p (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na studii z května 2020 
vypracovanou pro Evropskou komisi 
s názvem „Zlepšování finančního 
zabezpečení v souvislosti se směrnicí o 
odpovědnosti za životní prostředí“16a,
__________________
16a 
https://ec.europa.eu/environment/legal/lia
bility/pdf/Final_report.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 q (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zásady z Oslo týkající 
se globálních závazků ke snížení změny 
klimatu17a,
__________________
17a 
https://climateprinciplesforenterprises.file
s.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswe
bpdf.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, 
včetně obecných společenských a 
environmentálních zájmů;

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, 
včetně odborových svazů a zástupců 
pracovníků, a rovněž rizika, jimž je 
podnik vystaven, včetně obecných 
společenských a environmentálních zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

А. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v 
podniku, včetně obecných společenských 
a environmentálních zájmů;

А. vzhledem k tomu, že u podniků je 
nezbytné zaujmout přístup, který by 
pomohl řešit nejpalčivější výzvy;

Or. bg

Pozměňovací návrh 27
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, 
včetně obecných společenských a 
environmentálních zájmů;

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, 
včetně společenských a environmentálních 
zájmů s přihlédnutím zejména k nutnosti 
respektovat omezené možnosti naší 
planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v 
podniku, včetně obecných společenských 

A. vzhledem k tomu, u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že negativní vnější faktory jsou dostatečně 
internalizovány, včetně environmentálních 
nákladů;
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a environmentálních zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, 
včetně obecných společenských a 
environmentálních zájmů;

A. vzhledem k tomu, že u podniků 
znamená přístup založený na udržitelnosti, 
že jsou řádně zohledňovány zájmy 
jednotlivých zúčastněných stran v podniku, 
zejména obecné společenské 
a environmentální zájmy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že udržitelnosti 
podniků lze dosáhnout pouze tehdy, 
pokud je zároveň možné zaručit zásadu 
vzájemnosti, podle níž nelze od firem v EU 
požadovat, aby dodržovaly sociální a 
environmentální normy, které se od 
společností mimo EU, jež vyvážejí zboží na 
náš jednotný trh, nevyžadují. 

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že četné 
mezinárodní iniciativy na podporu 
udržitelné správy a řízení podniků (dále jen 
„udržitelná správa podniků“) zůstávají jen 
na úrovni tzv. „měkkého“ práva;

B. vzhledem k tomu, že četné 
mezinárodní iniciativy na podporu 
udržitelné správy a řízení podniků (dále jen 
„udržitelná správa podniků“) zůstávají jen 
na úrovni nástrojů tzv. „měkkého“ práva, 
které se do značné míry ukázaly jako 
neúčinné při měnícím se chování podniků 
směrem k udržitelnosti; vzhledem k tomu, 
že studie, kterou zadala Komise v souladu 
s akčním plánem pro udržitelné finance 
zveřejněným v červenci 2020, poukazuje 
na pozitivní dopady vyjasnění povinností 
členů správní/dozorčí rady s ohledem na 
udržitelnost a dlouhodobé úvahy a 
zdůrazňuje rostoucí tendenci veřejně 
kótovaných společností kótovaných v EU 
soustředit se na krátkodobé zájmy svých 
akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že četné 
mezinárodní iniciativy na podporu 
udržitelné správy a řízení podniků (dále jen 
„udržitelná správa podniků“) zůstávají jen 
na úrovni tzv. „měkkého“ práva;

B. vzhledem k tomu, že četné 
mezinárodní iniciativy na podporu 
udržitelné správy a řízení podniků (dále jen 
„udržitelná správa podniků“) zůstávají jen 
na úrovni tzv. „měkkého“ práva; vzhledem 
k tomu, že studie o povinnostech členů 
správní/dozorčí rady a udržitelné správě a 
řízení společností, kterou zadala Komise, 
zdůrazňuje problémy spojené s 
krátkodobým charakterem, jakož i 
skutečnost, že EU není na dobré cestě ke 
splnění svých vlastních závazků v oblasti 
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udržitelnosti, pokud společnosti 
nezačleňují dlouhodobé zájmy; 
zdůrazňuje, že studie jasně poukazuje na 
potřebu právních předpisů EU v této 
souvislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že četné 
mezinárodní iniciativy na podporu 
udržitelné správy a řízení podniků (dále jen 
„udržitelná správa podniků“) zůstávají jen 
na úrovni tzv. „měkkého“ práva;

B. vzhledem k tomu, že četné 
mezinárodní iniciativy na podporu 
udržitelné správy a řízení podniků (dále jen 
„udržitelná správa podniků“) jsou 
dobrovolné, zůstávají jen na úrovni tzv. 
„měkkého“ práva a nemají žádný 
konkrétní dopad;

Or. ro

Pozměňovací návrh 34
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že globální 
hodnotové řetězce jsou klíčovým prvkem 
světové ekonomiky, ale že v důsledku 
jejich složitosti, nízké transparentnosti a 
rozmělnění odpovědnosti v nich hrozí 
potenciálně větší riziko porušování 
lidských a pracovních práv a de facto 
beztrestnost za trestné činy v oblasti 
životního prostředí; vzhledem k tomu, že 
obchodní politika musí přispívat k 
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transparentnímu produkčnímu procesu v 
celém hodnotovém řetězci a prokazovat 
soulad s environmentálními, sociálními a 
bezpečnostními normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v průběhu 
předchozího volebního období přijala 
Evropská unie určitý počet iniciativ na 
podporu transparentnosti a dlouhodobého 
plánování finančních a hospodářských 
aktivit, jako jsou např. směrnice o právech 
akcionářů, akční plán pro financování 
udržitelného růstu, nařízení o zveřejňování 
informací a nařízení o taxonomii;

C. vzhledem k tomu, že v průběhu 
předchozího volebního období přijala 
Evropská unie určitý počet iniciativ na 
podporu transparentnosti a dlouhodobého 
plánování finančních a hospodářských 
aktivit, jako jsou např. směrnice o právech 
akcionářů, akční plán pro financování 
udržitelného růstu, nařízení o zveřejňování 
informací a nařízení o taxonomii; vzhledem 
k tomu, že pokračující pružné úvěrové 
politiky eurozóny jsou v přímém rozporu 
s dlouhodobým plánováním, což vede k 
bublinám na trhu s aktivy, jako například 
na trhu s bydlením, a to poškozuje 
environmetální udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v průběhu 
předchozího volebního období přijala 
Evropská unie určitý počet iniciativ na 
podporu transparentnosti a dlouhodobého 

C. vzhledem k tomu, že v průběhu 
předchozího volebního období přijala 
Evropská unie určitý počet iniciativ na 
podporu transparentnosti, účinnosti, 
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plánování finančních a hospodářských 
aktivit, jako jsou např. směrnice o právech 
akcionářů, akční plán pro financování 
udržitelného růstu, nařízení o zveřejňování 
informací a nařízení o taxonomii;

udržitelnosti a vize dlouhodobého rozvoje 
finančních a hospodářských aktivit, jako 
jsou např. směrnice o právech akcionářů, 
akční plán pro financování udržitelného 
růstu, nařízení o zveřejňování informací a 
nařízení o taxonomii;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že tento trend byl 
zahájen mimo jiné přijetím směrnice 
o vykazování nefinančních informací 
(NFRD); vzhledem k tomu, že nefinanční 
informace jsou nezbytné pro měření, 
sledování a řízení výkonnosti podniků a 
jejich dlouhodobého dopadu na 
společnost a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
neúčetním výkaznictví vykazuje určité 
nedostatky, které je třeba napravit;

vypouští se

Or. bg
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Pozměňovací návrh 39
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
neúčetním výkaznictví vykazuje určité 
nedostatky, které je třeba napravit;

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
neúčetním výkaznictví je významným 
krokem vpřed na podporu podávání 
nefinančních informací v Unii; vzhledem 
k tomu, že však vykazuje určité 
nedostatky, které je třeba napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
neúčetním výkaznictví vykazuje určité 
nedostatky, které je třeba napravit;

D. vzhledem k tomu, že směrnice o 
neúčetním výkaznictví je hluboce 
provázána s udržitelnou správou a 
řízením podniků a vykazuje závažné 
nedostatky a chyby, které je třeba napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že podle svého 
upraveného pracovního programu na rok 
2020 Komise hodlá předložit návrh na 

E. vzhledem k tomu, že podle Zelené 
dohody pro Evropu vypracované Komisí 
musí podniky a finanční instituce více 
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revizi této směrnice v prvním čtvrtletí roku 
2021;

zveřejňovat údaje o klimatu a životním 
prostředí, aby investoři byli plně 
informováni o udržitelnosti svých investic; 
vzhledem k tomu, že za tímto účelem se 
Komise zavázala přezkoumat směrnici 
o vykazování nefinančních informací; 
vzhledem k tomu, že podle svého 
upraveného pracovního programu na rok 
2020 Komise hodlá předložit návrh na 
revizi této směrnice v prvním čtvrtletí roku 
2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky pohnány 
k odpovědnosti za případné negativní 
dopady jejich činnosti na životní prostředí 
a společnost;

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany a studie často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání;  
vzhledem k tomu, že zpracovatelé vyjádřili 
nejasnosti kvůli množství dobrovolných 
rámců výkaznictví a vyzvali k právnímu 
vyjasnění a standardizaci; vzhledem k 
tomu, že je nezbytné zajistit zveřejňování 
úplnějších a spolehlivých informací, aby 
mohly být podniky pohnány k 
odpovědnosti za případné negativní dopady 
jejich činnosti na životní prostředí a 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky pohnány 
k odpovědnosti za případné negativní 
dopady jejich činnosti na životní prostředí 
a společnost;

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany a studie dávají najevo, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že zpracovatelé vyjádřili 
nejasnosti kvůli množství dobrovolných 
rámců výkaznictví a vyzvali k právnímu 
vyjasnění a standardizaci; vzhledem k 
tomu, že je nezbytné zajistit zveřejňování 
úplnějších a spolehlivých informací, aby 
mohly být podniky pohnány k 
odpovědnosti za případné negativní dopady 
jejich činnosti na životní prostředí a 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky pohnány 
k odpovědnosti za případné negativní 
dopady jejich činnosti na životní prostředí 
a společnost;

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky pohnány 
k odpovědnosti za případné negativní 
dopady jejich činnosti na životní prostředí 
a společnost; vzhledem k tomu, že zlepšení 
v oblasti podávání nefinančních zpráv by 
mohlo zvýšit odpovědnost podniků a 
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posílit důvěru v ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky 
pohnány k odpovědnosti za případné 
negativní dopady jejich činnosti na životní 
prostředí a společnost;

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací;

Or. bg

Pozměňovací návrh 46
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky 
pohnány k odpovědnosti za případné 

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že by měla být zavedena 
řada konkrétních pokynů pro 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací s cílem omezit případné 
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negativní dopady jejich činnosti na životní 
prostředí a společnost;

negativní dopady jejich činnosti na životní 
prostředí a společnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 47
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky pohnány 
k odpovědnosti za případné negativní 
dopady jejich činnosti na životní prostředí 
a společnost;

F. vzhledem k tomu, že zúčastněné 
strany často uvádějí, že nefinanční 
informace, které podniky předkládají na 
základě směrnice o vykazování 
nefinančních informací, jsou nedostatečné, 
nespolehlivé a neumožňují srovnávání; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit 
zveřejňování úplnějších a spolehlivých 
informací, aby mohly být podniky pohnány 
k odpovědnosti za případné negativní 
dopady jejich činnosti na klima, životní 
prostředí a společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že studie, kterou 
zadala Komise v souladu s akčním plánem 
pro udržitelné finance zveřejněným v 
červenci 2020, poukazuje na rostoucí 
tendenci  veřejně obchodovaných 
společností kótovaných v EU soustředit se 
na krátkodobé zájmy svých akcionářů; 
vzhledem k tomu, že tato studie na základě 
dostupných finančních informací od roku 
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1992 do roku 2018 u 4 719 kótovaných 
společností v 16 zemích zdůrazňuje 
čtyřnásobné zvýšení celkových výplat 
akcionářům jako procenta z výnosů 
podniků během tohoto období; vzhledem k 
tomu, že na úrovni EU navrhuje několik 
legislativních možností, které by 
významně zlepšily udržitelnost podniků, a 
zdůrazňuje pozitivní dopady vyjasnění 
povinností vedoucích pracovníků s 
ohledem na udržitelnost a dlouhodobé 
úvahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
přijmout rámec konkrétních pokynů, které 
budou plně v souladu se zásadou 
proporcionality a zabrání dodatečné 
administrativní zátěži pro tyto evropské 
podniky; vzhledem k tomu, že tento rámec 
musí dodržovat a posilovat právní jistotu 
na vnitřním trhu a zároveň předcházet 
jakémukoli ohrožení jeho 
konkurenceschopnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 50
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že udržitelná 
správa a řízení podniků, včetně požadavku 
na zveřejňování informací týkajících se 
environmentálních, sociálních a 
zaměstnaneckých otázek, lidských práv, 
úplatkářství a korupce, je součástí 
„odpovědnosti podniků za dodržování 
lidských práv“, jak je vymezena v 
obecných zásadách OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že přístup k 
udržitelnosti v oblasti správy a řízení 
podniků zahrnuje jak lidská práva, tak 
ochranu životního prostředí, protože jak 
zdůraznil John Knox, bývalý zvláštní 
zpravodaj OSN pro lidská práva a životní 
prostředí, „zdravé životní prostředí je 
nezbytné pro plné požívání lidských práv a 
naopak výkon práv (včetně práv na 
informace, účast a nápravu) je zásadní 
pro ochranu životního prostředí1a;
__________________
1a KNOX, J., The Human Right to a 
Healthy Environment, Cambridge 
University Press, 2018.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že přehnané 
zaměření na krátkodobý zisk má negativní 
dopady na dlouhodobý výkon podniků a 
na udržitelnost, a může tedy poškozovat 
zájmy akcionářů;

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní 
i statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku, což zahrnuje zájmy nejen 
akcionářů, ale také řady zúčastněných 
stran, jako jsou zaměstnanci; vzhledem k 
tomu, že krátkodobý zisk poškozuje 
dlouhodobý výkon podniků a udržitelnost 
jejich činností s ohledem na omezené 
možnosti naší planety, dopad na lidská 
práva a nutnost řešit příčiny změny 
klimatu, a může tedy poškozovat 
zúčastněné strany podniků, včetně 
dlouhodobého zájmu akcionářů; vzhledem 
k tomu, že nadměrné výplaty akcionářům 
narušují schopnost společností opětovně 
investovat a inovovat, a proto by měly být 
omezené, aby se společnosti mohly 
připravit na transformaci na základě 
Zelené dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že přehnané 
zaměření na krátkodobý zisk má negativní 
dopady na dlouhodobý výkon podniků a na 
udržitelnost, a může tedy poškozovat 

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku a povinnost dodržovat lidská 
práva, sociální práva, práva pracovníků a 
odborů a chránit životní prostředí; 
vzhledem k tomu, že výkladu a 
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zájmy akcionářů; uplatňování této povinnosti však brání 
normy týkající se přednosti akcionářů a 
nepřiměřené krátkodobé tržní tlaky; 
vzhledem k tomu, že přehnané zaměření na 
krátkodobý zisk má negativní dopady na 
dlouhodobý výkon podniků a na 
udržitelnost jejich činnosti s ohledem na 
omezené možnosti naší planety, lidská 
práva a nutnost řešit příčiny změny 
klimatu; a proto tedy poškozuje sociální, 
environmentální a ekonomické zájmy lidí 
a jako vedlejší efekt i dlouhodobé zájmy 
akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že přehnané 
zaměření na krátkodobý zisk má negativní 
dopady na dlouhodobý výkon podniků a na 
udržitelnost, a může tedy poškozovat 
zájmy akcionářů;

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; konstatuje, že tato povinnost byla 
předmětem různých výkladů v různých 
jurisdikcích a že to, co je považováno za 
„zájem“ podniku, by mělo zahrnovat 
zájmy zúčastněných stran a širší 
společenské zájmy; vzhledem k tomu, že 
omezený výklad této povinnosti 
s přehnaným zaměřením na krátkodobý 
zisk má negativní dopady na dlouhodobý 
výkon podniků a na udržitelnost, a může 
tedy poškozovat zájmy akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Pascal Durand, Stéphane Séjourné
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že přehnané 
zaměření na krátkodobý zisk má negativní 
dopady na dlouhodobý výkon podniků a na 
udržitelnost, a může tedy poškozovat 
zájmy akcionářů;

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že zájmy 
podniků jsou tradičně srovnávané se 
zájmy akcionářů; vzhledem k tomu, že 
přehnané zaměření na krátkodobý zisk má 
negativní dopady na dlouhodobý výkon 
podniků a na udržitelnost, a může tedy 
poškozovat zájmy akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že přehnané 
zaměření na krátkodobý zisk má negativní 
dopady na dlouhodobý výkon podniků a na 
udržitelnost, a může tedy poškozovat 
zájmy akcionářů;

G. vzhledem k tomu, že členové 
dozorčí/správní rady podniků mají právní a 
statutární povinnost jednat v zájmu 
podniku; vzhledem k tomu, že přehnané 
zaměření na krátkodobý zisk, částečně 
vyvolané pokračujícími flexibilními 
politikami ECB, má negativní dopady na 
dlouhodobý výkon podniků a na 
udržitelnost, a může tedy poškozovat 
zájmy akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že v poslední 
době však akcionáři navrhli usnesení v 
oblasti životního prostředí, která 
nepodpořily podniky, včetně významného 
příkladu společnosti BlackRock, která 
podpořila pouze 6 % environmentálních 
návrhů předložených akcionáři navzdory 
silným veřejným závazkům k 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
zavedení specifické povinnosti činit 
konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné zavést dodatečný rámec 
vymezující povinnosti řídících a dozorčích 
orgánů společností v oblasti udržitelnosti;

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
přesvědčení řídících a dozorčích orgánů 
podniků internalizovat negativní vnější 
faktory, a nikoli jen vykazovat informace; 
vzhledem k tomu, že je proto nezbytné 
zavést dodatečný rámec vymezující 
povinnosti řídících a dozorčích orgánů 
společností v oblasti řešení a internalizace 
negativních vnějších faktorů; vzhledem k 
tomu, že režimy odpovědnosti za škody na 
životním prostředí jsou hlavním nástrojem 
internalizace negativních vnějších 
faktorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
zavedení specifické povinnosti činit 
konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné zavést dodatečný rámec 
vymezující povinnosti řídících a dozorčích 
orgánů společností v oblasti udržitelnosti;

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
zavedení specifické povinnosti činit 
konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné, aby legislativní návrh obsahoval 
dva odlišné návrhy týkající se náležité 
péče podniků a vymezující povinností 
řídících a dozorčích orgánů společností 
v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
zavedení specifické povinnosti činit 
konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné zavést dodatečný rámec 
vymezující povinnosti řídících a dozorčích 
orgánů společností v oblasti udržitelnosti;

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
zavedení specifických pokynů, jak činit 
konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné zavést dodatečný rámec 
vymezující na dobrovolném základě 
povinnosti řídících a dozorčích orgánů 
společností v oblasti udržitelnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že bychom měli 
dosáhnout soudržnosti právních předpisů 
EU ohledně udržitelné správy podniků díky 
zavedení specifické povinnosti činit 
konkrétní kroky, a nikoli jen vykazovat 
informace; vzhledem k tomu, že je proto 
nezbytné zavést dodatečný rámec 
vymezující povinnosti řídících a dozorčích 
orgánů společností v oblasti udržitelnosti;

(Netýká se českého znění.) 

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že aby byla 
správa a řízení podniků v Unii 
udržitelnější, transparentnější a 
odpovědnější, měla by Komise předložit 
návrhy na přezkum směrnice o 
vykazování nefinančních informací a 
měla by zavést samostatné nové právní 
předpisy týkající se náležité péče a 
povinností členů správní/dozorčí rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že v zájmu 
dosažení spolehlivého a funkčního 
přístupu k odpovědnosti podniků by se 
různé právní předpisy EU měly vztahovat 
na klíčové aspekty podávání zpráv, 
náležité péče a povinností členů 
správní/dozorčí rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. vyzývá Komisi, aby předložila 
samostatné návrhy na přezkum směrnice 
o vykazování nefinančních informací, aby 
zavedla právní předpisy o povinné náležité 
péči podniků a aby zavedla právní 
předpisy týkající se povinností členů 
správní/dozorčí rady a udržitelné správy a 
řízení podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá závazek Komise, že předloží 
revizi směrnice o vykazování nefinančních 
informací; zdůrazňuje, že tato revize by 
byla plně v souladu s požadavky, které 
stanoví nařízení o zveřejňování informací a 

1. vítá závazek Komise, že předloží 
revizi směrnice o vykazování nefinančních 
informací; zdůrazňuje, že tato revize by 
byla plně v souladu s požadavky, které 
stanoví nařízení o zveřejňování informací a 



AM\1215319CS.docx 35/105 PE658.892v01-00

CS

nařízení o taxonomii; vyzývá Komisi, aby 
zohlednila doporučení uvedená v tomto 
usnesení;

nařízení o taxonomii, a se zásadami 
náležité péče v oblasti lidských práv a 
životního prostředí stanovenými v 
obecných zásadách OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv a v pokynech 
OECD pro nadnárodní podniky; vyzývá 
Komisi, aby zohlednila doporučení 
uvedená v tomto usnesení;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby v budoucích 
opatřeních EU týkajících se práva 
obchodních společností a správy a řízení 
společností usilovala o dosažení 
rovnováhy mezi potřebou uvolnit 
krátkodobý tlak na členy správní/dozorčí 
rady podniku a podporovat začlenění 
udržitelnosti do rozhodování podniků a na 
straně druhé potřebou zajistit dostatečnou 
flexibilitu, aby bylo možné zohlednit různé 
vnitrostátní regulační rámce;

Or. bg

Pozměňovací návrh 67
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k tomu, aby se ve věcech 
povinností členů správní/dozorčí rady a 
udržitelné správy a řízení společností, 
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dodržování lidských práv ze strany 
podniků a jejich náležité péče v oblasti 
životního prostředí předložily tři 
samostatné, ale vzájemně se podporující 
legislativní návrhy a aby se přepracovala 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že mají-li se zajistit 
rovné podmínky, je třeba, aby se 
požadavky týkající se udržitelné správy a 
řízení společností, a to i pokud jde o 
vykazování nefinančních informací, 
vztahovaly na všechny společnosti 
působící v prostoru EU, ať už jsou z EU, 
či nikoli;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je důležité posílit 
úlohu členů správní/dozorčí rady při 
sledování dlouhodobých zájmů podniků v 
budoucích opatřeních na úrovni EU;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 70
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že je důležité rozvíjet 
zvláštní kulturu mezi řídícími orgány 
podniků, která bude brát v potaz a zavede 
udržitelnou správu podniků;

Or. bg

Pozměňovací návrh 71
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; dodává, 
že s ohledem na zvláštní povahu jejich 
činností a podnikových struktur by 
finanční instituce, které překonají 
prahovou hodnotu čistého obratu 
stanovenou v čl. 3 odst. 4 směrnice o 
účetnictví, měly spadat do oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací bez ohledu na 
počet zaměstnanců nebo rozvahu; vyzývá 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost s cílem začlenit 
malé a střední podniky (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací; 
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domnívá se zejména, že je třeba se 
konkrétně zaměřit na odvětví, včetně 
odvětví logistiky a dopravy, jež jsou často 
využívána nezákonnými obchodními 
činnostmi souvisejícími například s 
trestnou činností proti životnímu 
prostředí, nezákonným obchodem s volně 
žijícími a planě rostoucími druhy nebo 
korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny subjekty veřejného zájmu a 
nekótované velké podniky, na něž se 
vztahuje právo některého z členských 
států nebo jsou usazené na území Unie ve 
smyslu čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; 
zdůrazňuje, že je důležité začlenit podniky 
ze zemí mimo EU s cennými papíry 
obchodovanými na trhu s cennými papíry 
v EU v mezích působnosti směrnice 
o vykazování nefinančních informací a 
kapitálové společnosti, které podléhají 
právu třetí země a nejsou usazeny na 
území Unie a na které se budou vztahovat 
jakékoli budoucí požadavky EU týkající se 
náležité péče v oblasti životního prostředí 
a lidských práv na základě jejich činnosti 
na vnitřním trhu v souvislosti s prodejem 
zboží nebo poskytováním služeb; vyzývá 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na sociální a environmentální 
udržitelnost, s cílem začlenit malé a 
střední podniky (MSP) v těchto odvětvích 
do oblasti působnosti směrnice o 
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vykazování nefinančních informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice 
o vykazování nefinančních informací;

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví;
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ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice 
o vykazování nefinančních informací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
i organizace občanské společnosti, které 
by měly být rovněž zahrnuty do oblasti 
působnosti páté směrnice o boji proti praní 
peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené nebo působící na území 
Unie ve smyslu čl. 3 odst. 4 směrnice o 
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Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

účetnictví; vybízí Komisi, aby určila 
vysoce riziková odvětví hospodářské 
činnosti s významným dopadem na 
udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací; 
zdůrazňuje, že k tomu, aby účastníci 
finančního trhu měli přístup k příslušným 
údajům, a mohli tak plnit povinnosti 
vyplývající z nařízení o zveřejňování 
informací, je zapotřebí provést přezkum 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby zahrnovala 
všechny kótované a nekótované velké 
podniky usazené na území Unie ve smyslu 
čl. 3 odst. 4 směrnice o účetnictví; 
zdůrazňuje, že v zájmu zajištění rovných 
podmínek by se měla vztahovat i na 
všechny podniky ze zemí mimo EU, které 
působí na vnitřním trhu a prodávají zde 
zboží nebo poskytují služby; vybízí 
Komisi, aby určila vysoce riziková odvětví 
hospodářské činnosti s významným 
dopadem na udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. opět vyzývá k rozšíření oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací tak, aby 
zahrnovala všechny kótované a 
nekótované velké podniky usazené na 
území Unie ve smyslu čl. 3 odst. 4 
směrnice o účetnictví; vybízí Komisi, aby 
určila vysoce riziková odvětví hospodářské 
činnosti s významným dopadem na 
udržitelnost, která by mohla 
ospravedlňovat začlenění malých a 
středních podniků (MSP) v těchto 
odvětvích do oblasti působnosti směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

2. vybízí Komisi, aby určila vysoce 
riziková odvětví hospodářské činnosti s 
významným dopadem na udržitelnost a aby 
posoudila, zda existuje opodstatnění pro 
začlenění malých a středních podniků 
(MSP) v těchto odvětvích do oblasti 
působnosti směrnice o vykazování 
nefinančních informací; konstatuje, že za 
tímto účelem se Komise bude opírat o 
externí odborné poradenství, které 
poskytne orientační, nevýlučný a 
pravidelně aktualizovaný seznam vysoce 
rizikových odvětví, která jsou předmětem 
sporů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 79
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že revidované právní 
předpisy o vykazování nefinančních 
informací by se měly vztahovat i na 
všechny finanční instituce nad rámec 
stávajícího omezení na velké úvěrové a 
pojišťovací subjekty, aby bylo možné řešit 
stávající informační mezeru, kvůli níž 
stávající nebo potenciální zákazníci 
investičních fondů a dalších souvisejících 
finančních služeb často nemají způsob, 
jak zjistit, do jakých činností jsou jejich 
finanční prostředky investovány;
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Or. en

Pozměňovací návrh 80
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zvážila uznání 
certifikátů vydaných v rámci systémů 
náležité péče v průmyslu; zdůrazňuje, že 
za tímto účelem by jakékoli budoucí 
nařízení mohlo zahrnovat i ustanovení o 
certifikaci na základě zjednodušeného 
mechanismu založeného na 
transparentních kritériích a souvisejících 
ustanoveních;

Or. bg

Pozměňovací návrh 81
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
nezávazné pokyny ve formě příručky pro 
hospodářské subjekty s cílem zajistit 
jasnost a jednotnost postupů 
hospodářských subjektů, zejména malých 
a středních podniků;

Or. bg

Pozměňovací návrh 82
Pascal Durand, Stéphane Séjourné
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; považuje za stejně důležité, aby 
byly přesně vymezeny i ostatní otázky 
týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální 
a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství;

3. konstatuje, že nařízení o taxonomii 
stanoví seznam cílů v oblasti životního 
prostředí, konkrétně změnu klimatu, 
využívání a ochranu vodních a mořských 
zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, 
prevence a omezování znečištění a 
biologická rozmanitost a ekosystémy; má 
za to, že pojem environmentálních otázek 
ve směrnici o vykazování nefinančních 
informací by měl být vykládán v souladu s 
tímto nařízením; považuje za stejně 
důležité, aby byly přesně vymezeny i 
ostatní otázky týkající se udržitelnosti, o 
nichž se směrnice zmiňuje, jako jsou např. 
sociální a zaměstnanecké otázky, 
dodržování lidských práv a boj proti 
korupci a úplatkářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; považuje za stejně důležité, aby 
byly přesně vymezeny i ostatní otázky 
týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální 
a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství;

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; považuje za stejně důležité, aby 
byly přesně vymezeny i ostatní otázky 
týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální 
a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství; požaduje proto větší 
transparentnost při zveřejňování seznamů 
dodavatelů, což nyní činí pouze 1 % 
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společností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; považuje za stejně důležité, aby 
byly přesně vymezeny i ostatní otázky 
týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální 
a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství;

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; považuje za stejně důležité, aby 
byly přesně vymezeny i ostatní otázky 
týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální 
a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, ochrana a posílení 
specifických rysů, tradic a dovedností 
typických pro území, kde společnost 
působí a vyrábí;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; považuje za stejně důležité, aby 
byly přesně vymezeny i ostatní otázky 
týkající se udržitelnosti, o nichž se 
směrnice zmiňuje, jako jsou např. sociální 

3. má za to, že pojem 
environmentálních otázek ve směrnici o 
vykazování nefinančních informací by měl 
být vykládán v souladu s nařízením o 
taxonomii; zdůrazňuje, že by měla být 
použita doporučení pracovní skupiny pro 
zveřejňování finančních informací 
týkajících se klimatu; považuje za stejně 
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a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství;

důležité, aby byly přesně vymezeny i 
ostatní otázky týkající se udržitelnosti, o 
nichž se směrnice zmiňuje, jako jsou např. 
sociální a zaměstnanecké otázky, 
dodržování lidských práv a boj proti 
korupci a úplatkářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že definice pojmu 
významnost by měla zahrnovat také 
otázky, které mají vliv na dlouhodobou 
tvorbu hodnoty, a otázky nad rámec čistě 
finanční výkonnosti podniků;

4. má za to, že definice pojmu 
významnost by měla odkazovat na otázky, 
které mají vliv na dlouhodobou tvorbu 
hodnoty, a otázky nad rámec finanční 
výkonnosti podniků v souladu se zásadou 
dvojí významnosti, kterou zavedla 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací a kterou dále vysvětlují pokyny 
Evropské komise pro podávání zpráv 
souvisejících se změnou klimatu; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že nové právní 
předpisy o vykazování nefinančních 
informací by měly vyjasnit, že společnosti 
by měly zveřejnit jak proces, kterým 
provedly své posouzení významnosti, 
včetně informací o konzultovaných 
zúčastněných stranách, jakož i informace 
týkající se jejich skutečných a 
předvídatelných závažných dopadů, včetně 
těch, které byly způsobeny nebo k nimž 
přispívají, nebo přímo spojené s jejich 
činnostmi, produkty nebo službami 
obchodními vztahy, jakož i informace, 
které společnosti stanoví jako relevantní z 
hlediska řízení rizik, která pro ně vyplývají 
z otázek udržitelnosti; domnívá se, že 
posouzení významnosti by měly provádět 
společnosti s plným zapojením zástupců 
zaměstnanců a odborů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že definice pojmu 
významnost by měla zahrnovat také 
otázky, které mají vliv na dlouhodobou 
tvorbu hodnoty, a otázky nad rámec čistě 
finanční výkonnosti podniků;

4. má za to, že definice pojmu 
významnost by měla zahrnovat také 
otázky, které mají vliv na dlouhodobou 
tvorbu hodnoty, a otázky nad rámec čistě 
finanční výkonnosti podniků; dále se 
domnívá, že zveřejňování informací by 
mělo poskytovat spolehlivé informace o 
rizicích a dopadu podnikatelských 
činností na společnost a životní prostředí - 
v rámci EU i mimo ni a s přihlédnutím ke 
všem aktérům v rámci celého 
hodnotového řetězce a obchodních vztahů 
- a o řízení rizik, která mají dopad na 
společnosti z otázek souvisejících s 
udržitelností; zdůrazňuje, že příslušné 
zúčastněné strany, jako jsou zástupci 
zaměstnanců nebo mluvčí a organizace na 
ochranu životního prostředí, by měly být 
zahrnuty do procesu rozhodování o 
významnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. má za to, že definice pojmu 
významnost by měla zahrnovat také 
otázky, které mají vliv na dlouhodobou 

4. má za to, že definice pojmu 
významnosti by měla být naléhavě 
revidována tak, aby zahrnovala veškeré 
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tvorbu hodnoty, a otázky nad rámec čistě 
finanční výkonnosti podniků;

příslušné dopady na životní prostředí, 
lidská práva a správu věcí veřejných na 
společnost jako celek, nad rámec tvorby 
hodnot a čistě finanční výkonnosti 
podniků; domnívá se, že posouzení 
významnosti by mělo být prováděno 
prostřednictvím spolehlivého procesu 
zapojení více zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že revidovaný režim 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací by měl jasně stanovit, že 
závazné povinnosti podávat zprávy se 
vztahují i na činnosti podniků, které jsou 
odpovědné za difúzní znečišťování, jako je 
výroba nebo používání toxických 
chemických látek, nanoplastů, pesticidů, 
emisí CO2 a jiných skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby rovněž 
podporovala rozvoj inovativních účetních 
technik, které by zohledňovaly potřebu 
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chránit a obnovovat ekosystémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
případně zahrnovat i závazné odvětvové 
standardy; v tomto ohledu vítá závazek 
Komise podpořit proces rozvíjení unijních 
standardů nefinančního výkaznictví18;

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že nadcházející právní 
předpisy by měly zahrnovat jak obecné, 
tak i odvětvové závazné standardy; v tomto 
ohledu vítá závazek Komise podpořit 
proces rozvíjení unijních standardů 
nefinančního výkaznictví; zdůrazňuje, že 
tyto standardy by měly být v legislativním 
procesu definovány co nejpodrobněji; 
pokud je nezbytné stanovit standardy, 
mělo by to provést veřejný normalizační 
orgán se zástupci zúčastněných stran, 
včetně odborových svazů, občanské 
společnosti a environmentálních 
organizací;

__________________ __________________
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18Viz poznámky výkonného místopředsedy 
Dombrovskise na konferenci o provádění 
Zelené dohody pro Evropu: financování 
přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

18Viz poznámky výkonného místopředsedy 
Dombrovskise na konferenci o provádění 
Zelené dohody pro Evropu: financování 
přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl případně 
zahrnovat i závazné odvětvové standardy; 
v tomto ohledu vítá závazek Komise 
podpořit proces rozvíjení unijních 
standardů nefinančního výkaznictví18;

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; poukazuje na to, že 
zveřejnění musí odpovídat povaze, 
velikosti a umístění podniků s 
přihlédnutím k nákladům, obchodním 
tajemstvím a dalším prvkům, které by 
mohly ovlivnit jejich 
konkurenceschopnost; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl případně 
zahrnovat i závazné odvětvové standardy; 
v tomto ohledu vítá závazek Komise 
podpořit proces rozvíjení unijních 
standardů nefinančního výkaznictví18;
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__________________ __________________
18 Viz poznámky výkonného 
místopředsedy Dombrovskise na 
konferenci o provádění Zelené dohody pro 
Evropu: financování přechodu ze dne 28. 
ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

18 Viz poznámky výkonného 
místopředsedy Dombrovskise na 
konferenci o provádění Zelené dohody pro 
Evropu: financování přechodu ze dne 28. 
ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

Or. bg

Pozměňovací návrh 93
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl 
případně zahrnovat i závazné odvětvové 
standardy; v tomto ohledu vítá závazek 
Komise podpořit proces rozvíjení unijních 
standardů nefinančního výkaznictví18;

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní legislativní rámec EU 
pokrývající úplný soubor otázek 
udržitelnosti, které jsou relevantní pro 
komplexní vykazování nefinančních 
informací; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
unijní legislativní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tyto právní předpisy by 
měly případně zahrnovat i závazné 
odvětvové standardy; v tomto ohledu vítá 
závazek Komise podpořit proces rozvíjení 
unijních standardů nefinančního 
výkaznictví; zdůrazňuje, že v přezkumu 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací by měly být stanoveny zvláštní 
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závazné oznamovací povinnosti a 
standardy s náležitým demokratickým 
dohledem a zastoupením veřejných zájmů, 
včetně odborů a organizací občanské 
společnosti;

__________________ __________________
18Viz poznámky výkonného místopředsedy 
Dombrovskise na konferenci o provádění 
Zelené dohody pro Evropu: financování 
přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

18Viz poznámky výkonného místopředsedy 
Dombrovskise na konferenci o provádění 
Zelené dohody pro Evropu: financování 
přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl případně 
zahrnovat i závazné odvětvové standardy; 
v tomto ohledu vítá závazek Komise 
podpořit proces rozvíjení unijních 

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU založený na 
zásadě proporcionality a pokrývající úplný 
soubor otázek udržitelnosti, které jsou 
relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl případně 
zahrnovat i závazné odvětvové standardy, 
aniž by zaváděl další administrativní zátěž 
a vytvářel nerovnováhu, pokud jde o 
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standardů nefinančního výkaznictví18; konkurenceschopnost; v tomto ohledu vítá 
závazek Komise podpořit proces rozvíjení 
unijních standardů nefinančního 
výkaznictví18;

__________________ __________________
18 Viz poznámky výkonného 
místopředsedy Dombrovskise na 
konferenci o provádění Zelené dohody pro 
Evropu: financování přechodu ze dne 28. 
ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

18 Viz poznámky výkonného 
místopředsedy Dombrovskise na 
konferenci o provádění Zelené dohody pro 
Evropu: financování přechodu ze dne 28. 
ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; považuje za nezbytné, aby byl 
zaveden komplexní rámec EU pokrývající 
úplný soubor otázek udržitelnosti, které 
jsou relevantní pro komplexní vykazování 
nefinančních informací; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že unijní rámec by měl zajistit, 
aby byly zveřejněné informace 
jednoznačné, vyvážené, srozumitelné, 
srovnatelné u podniků v rámci téhož 
odvětví, ověřitelné a objektivní; 
zdůrazňuje, že tento rámec by měl případně 
zahrnovat i závazné odvětvové standardy; 
v tomto ohledu vítá závazek Komise 
podpořit proces rozvíjení unijních 

5. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací dává 
podnikům, na něž se uplatňuje, značnou 
flexibilitu, která jim umožňuje zveřejňovat 
relevantní informace způsobem, jenž jim 
připadá nejužitečnější; konstatuje, že 
podniky mohou v současné době využívat 
několik různých rámců, dle vlastního 
uvážení; konstatuje, že podniky stále 
nemají jistotu ohledně toho, jak nejlépe 
plnit své povinnosti týkající se 
zveřejňování informací; považuje za 
nezbytné, aby byl zaveden komplexní 
rámec EU pokrývající úplný soubor otázek 
udržitelnosti, které jsou relevantní pro 
komplexní vykazování nefinančních 
informací; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
unijní rámec by měl zajistit, aby byly 
zveřejněné informace jednoznačné, 
vyvážené, srozumitelné, srovnatelné u 
podniků v rámci téhož odvětví, ověřitelné a 
objektivní; zdůrazňuje, že tento rámec by 
měl případně zahrnovat i závazné 
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standardů nefinančního výkaznictví18; odvětvové standardy; v tomto ohledu vítá 
závazek Komise podpořit proces rozvíjení 
unijních standardů nefinančního 
výkaznictví18;

__________________ __________________
18Viz poznámky výkonného místopředsedy 
Dombrovskise na konferenci o provádění 
Zelené dohody pro Evropu: financování 
přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

18Viz poznámky výkonného místopředsedy 
Dombrovskise na konferenci o provádění 
Zelené dohody pro Evropu: financování 
přechodu ze dne 28. ledna 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/en/speech_20_139).

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. doporučuje Komisi, aby do 
reformy právních předpisů o vykazování 
nefinančních informací začlenila obecné 
povinnosti podávat zprávy (úroveň 1), 
specifikovala požadavek na zveřejnění 
jasných časově vymezených cílů 
udržitelnosti týkajících se snižování 
nejvýznamnějších dopadů podniků a 
definovala vysoce riziková odvětví a 
klíčové otázky udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že normy EU v oblasti 
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vykazování nefinančních informací by 
měly poskytnout další podrobnosti pro 
jednotlivá odvětví o tom, jak podniky musí 
tyto povinnosti plnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. v této souvislosti se domnívá, že 
právní předpisy pro vykazování 
nefinančních informací by se měly 
zabývat alespoň následujícími požadavky 
na podávání zpráv o otázkách životního 
prostředí:
- využívání vody v oblastech 
s nedostatkem vody (všechny podniky),
- dopady na biologickou rozmanitost 
(všechny podniky),
- analýza rizik, jimž podnik čelí, pokud jde 
o scénář výrazně pod 2 °C, cíl a 
harmonogram pro zmírnění změny 
klimatu a jejich soulad s cílem Pařížské 
dohody, kterým je 1,5 °C nebo výrazně 
méně než 2 °C, rozsah emisí skleníkových 
plynů 1,2,3 (specifikovaná vysoce riziková 
odvětví),
- využívání půdy (specifikovaná vysoce 
riziková odvětví),
- využívání rizikových komodit a podílů, 
které jsou získávány udržitelným 
způsobem (specifikovaná vysoce riziková 
odvětví),
- znečištění ovzduší a vody (specifikovaná 
vysoce riziková odvětví).

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 5 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5d. v této souvislosti se domnívá, že 
právní předpisy pro podávání 
nefinančních informací by se měly 
zabývat alespoň následujícími požadavky 
na podávání zpráv týkajícími se záležitostí 
zaměstnanců, a to jak na úrovni 
společností, tak podle jednotlivých zemí, a 
měly by u každé kategorie informací 
zdůraznit rozdíly mezi ženami a muži:
- složení pracovní síly,
- mzdy členů správní/dozorčí rady,
- mzdy zaměstnanců podle decilů,
- životní minimum,
- pokrytí kolektivním vyjednáváním,
- účast zaměstnanců na systémech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(specifikovaná vysoce riziková odvětví).

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 5 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5e. v této souvislosti se domnívá, že 
právní předpisy pro vykazování 
nefinančních informací by se měly 
zabývat alespoň následujícími požadavky 
na podávání zpráv týkajícími se otázek 
lidských práv, a to s kritérii pro podávání 
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zpráv, která by měla umožnit účinné 
sledování dodržování odpovědnosti 
podniků za dodržování lidských práv, jak 
jsou stanoveny v obecných zásadách OSN 
v oblasti podnikání a lidských práv, a 
usnadnit budoucí právní předpisy EU 
týkající se povinné a environmentální 
náležité péče v oblasti lidských práv:
- informace o provádění postupu náležité 
péče v oblasti lidských práv,
- hlavní zjištěné problémy v oblasti 
lidských práv způsobené nebo zhoršované 
podnikem nebo přímo spojené s jeho 
operacemi, produkty nebo službami 
prostřednictvím obchodního vztahu a 
výsledky těchto činností,
- cíle v oblasti prevence nebo zmírňování 
zjištěných nepříznivých dopadů,
- učiněná opatření,
- výsledky měřené v porovnání s cíli,
- výsledky mechanismů pro stížnosti 
podniků a
- dodatečné významné informace o: 
svobodném, předchozím a informovaném 
souhlasu původního obyvatelstva; 
pozemkových právech a přístupu k vodě 
pro lidi a ochrana obránců lidských práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 5 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5f. v této souvislosti se domnívá, že 
právní předpisy pro vykazování 
nefinančních informací by se měly 
zabývat alespoň následujícími požadavky 
na podávání zpráv týkajícími se 
transparentnosti dodavatelských řetězců v 
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odvětvích, která jsou vystavena vysokým 
rizikům porušování lidských práv v 
důsledku závislosti na získávání zdrojů z 
vysoce rizikových regionů:
- zpřístupnění informací o dodavatelích 
Tier 1,
- nákupní postupy,
- procentní podíl produktů vyrobených se 
zaručením životního minima,
- podmínky kolektivního vyjednávání a 
neexistence poplatků za nábor pracovníků 
(vysoce riziková odvětví, zejména oděvní a 
obuvnické),
- informace o skutečném vlastnictví a o 
komplexní struktuře podniku nad rámec 
účetních jednotek konsolidovaných pro 
účely sestavování účetní závěrky (všechny 
podniky).

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která 
nebude zpoplatněna a na níž by podniky 
měly zveřejňovat své nefinanční 
informace;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která nebude 
zpoplatněna a na níž by podniky měly 
zveřejňovat své nefinanční informace;

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která nebude 
zpoplatněna a na níž by podniky měly 
zveřejňovat své nefinanční informace, 
zejména na základě souvisejících 
doporučení fóra na vysoké úrovni o unii 
kapitálových trhů; domnívá se, že v každé 
zemi, v níž podnik působí, by nefinanční 
informace měly být k dispozici v místních 
úředních jazycích;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která 
nebude zpoplatněna a na níž by podniky 
měly zveřejňovat své nefinanční 
informace;

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vítá 
závazek Komise v akčním plánu pro unii 
kapitálových trhů (COM/2020/590) 
předložit do 3. čtvrtletí 2021 legislativní 
návrh na zřízení veřejně dostupné 
celounijní digitální platformy, která bude 
poskytovat bezplatný přístup k finančním i 
nefinančním informacím vykazovaným 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Daniel Buda
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která 
nebude zpoplatněna a na níž by podniky 
měly zveřejňovat své nefinanční 
informace;

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby na základě stávajících údajů 
určila druh platformy, která je pro 
podniky nejvhodnější ke zveřejňování 
jejich nefinančních informací, a aby 
zajistila snadný přístup veřejnosti k této 
platformě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 106
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která 
nebude zpoplatněna a na níž by podniky 
měly zveřejňovat své nefinanční 
informace;

6. má za to, že je třeba, aby umístění 
nefinančního výkazu nepředstavovalo 
žádnou další zátěž, která by omezovala 
konkurenceschopnost podniků;

Or. bg

Pozměňovací návrh 107
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby vedle vnitrostátních 
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celounijní digitální platformu, která nebude 
zpoplatněna a na níž by podniky měly 
zveřejňovat své nefinanční informace;

digitálních platforem zřídila veřejně 
dostupnou celounijní digitální platformu, 
která nebude zpoplatněna a na níž by 
podniky měly zveřejňovat své nefinanční 
informace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která nebude 
zpoplatněna a na níž by podniky měly 
zveřejňovat své nefinanční informace;

6. má za to, že je třeba harmonizovat 
umístění nefinančního výkazu; vyzývá 
Komisi, aby zřídila veřejně dostupnou 
celounijní digitální platformu, která nebude 
zpoplatněna a na níž by podniky měly 
povinnost zveřejňovat své nefinanční 
informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že platforma 
uživatelům umožní porovnávat on-line 
údaje zveřejněné podniky, přikročit k 
analýze více faktorů, které budou 
zahrnovat alespoň témata, odvětví, země, 
obrat a počet zaměstnanců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba zrušit 
výjimku ve směrnici o vykazování 
nefinančních informací, která umožňuje 
podání nefinančního výkazu mimo zprávu 
vedení podniku, aby tak byly informace 
prezentovány v jediné integrované výroční 
zprávě vedení podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že revize směrnice 
o vykazování nefinančních informací by 
měla zajistit, aby zástupci pracovníků 
hráli úlohu při vymezování procesu 
podávání zpráv o nefinančních 
informacích a při ověřování informací, 
zejména pokud jde o pracovní sílu, cíle v 
oblasti udržitelnosti výroby a práce a 
otázky související s 
dodavatelským/produkčním řetězcem, 
včetně externího zajišťování služeb a 
subdodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že nefinanční a 
finanční informace by měly být 
poskytovány v jediné integrované výroční 
zprávě vedení podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací 
vyjímá nefinanční výkazy z působnosti 
požadavku na míru spolehlivosti 
uváděných informací, kterému jinak 
podléhají finanční výkazy podniků; má za 
to, že nefinanční výkazy by měly podléhat 
závaznému auditu, v závislosti na velikosti 
a oblasti činnosti dotčeného podniku; 
domnívá se, že poskytovatel služeb 
zaručující spolehlivost by měl provádět 
svůj audit v souladu s budoucím rámcem 
EU, aniž by tím byly dotčeny povinnosti 
objektivity a nezávislosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací vyjímá 
nefinanční výkazy z působnosti požadavku 
na míru spolehlivosti uváděných informací, 
kterému jinak podléhají finanční výkazy 
podniků; má za to, že nefinanční výkazy by 
měly podléhat závaznému auditu, v 
závislosti na velikosti a oblasti činnosti 
dotčeného podniku; domnívá se, že 
poskytovatel služeb zaručující spolehlivost 
by měl provádět svůj audit v souladu s 
budoucím rámcem EU, aniž by tím byly 
dotčeny povinnosti objektivity a 
nezávislosti;

7. konstatuje, že směrnice o 
vykazování nefinančních informací vyjímá 
nefinanční výkazy z působnosti požadavku 
na míru spolehlivosti uváděných informací, 
kterému jinak podléhají finanční výkazy 
podniků; má za to, že nefinanční výkazy by 
měly podléhat závaznému auditu, v 
závislosti na velikosti a oblasti činnosti 
dotčeného podniku; domnívá se, že 
poskytovatel služeb zaručující spolehlivost 
by měl provádět svůj audit v souladu s 
budoucím rámcem EU, aniž by tím byly 
dotčeny povinnosti objektivity a 
nezávislosti; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je třeba řešit systematicky nesprávné 
pobídky k povinnému auditu 
prostřednictvím přezkumu směrnice o 
povinném auditu; trvá na tom, že to je 
také příležitostí k řešení téměř 
monopolního postavení tzv. „velké čtyřky“ 
účetních společností, které provádějí audit 
největších kótovaných společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že zástupci 
zaměstnanců by měli být zapojeni do 
definování procesu vykazování 
nefinančních informací a ověřování 
informací, zejména pokud jde o cíle 
sociální udržitelnosti a otázky související s 
dodavatelským výrobním řetězcem, včetně 
externího zajišťování služeb a 
subdodávek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité zavést 
pro některé podniky v EU povinnost 
vypracovávat každoročně zprávu 
rozčleněnou podle jednotlivých zemí u 
každé daňové jurisdikce, v níž působí; 
naléhavě vybízí Radu, aby urychleně 
obnovila jednání s Parlamentem ohledně 
návrhu směrnice, kterou se mění 
směrnice 2013/34/EU, pokud jde o 
zveřejňování informací o dani z příjmu ze 
strany některých podniků a poboček 
(COM(2016)0198), který předložila 
Komise;

vypouští se

__________________
19 prázdné

Or. bg

Pozměňovací návrh 117
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité zavést 
pro některé podniky v EU povinnost 
vypracovávat každoročně zprávu 
rozčleněnou podle jednotlivých zemí u 
každé daňové jurisdikce, v níž působí; 
naléhavě vybízí Radu, aby urychleně 
obnovila jednání s Parlamentem ohledně 
návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 
2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování 
informací o dani z příjmu ze strany 

8. zdůrazňuje, že je důležité zavést 
pro některé podniky v EU povinnost 
vypracovávat každoročně zprávu 
rozčleněnou podle jednotlivých zemí u 
každé daňové jurisdikce, v níž působí, 
včetně daňových jurisdikcí mimo Unii, 
která bude mimo jiné obsahovat 
informace o dosažených ziscích, daních 
placených ze zisků a obdržených 
veřejných dotacích, počtu zaměstnanců a 



PE658.892v01-00 66/105 AM\1215319CS.docx

CS

některých podniků a poboček 
(COM(2016)0198), který předložila 
Komise19;

dceřiných společností; naléhavě vybízí 
Radu, aby urychleně obnovila jednání s 
Parlamentem ohledně návrhu směrnice, 
kterou se mění směrnice 2013/34/EU, 
pokud jde o zveřejňování informací o dani 
z příjmu ze strany některých podniků a 
poboček (COM(2016)0198), který 
předložila Komise19;

__________________ __________________
19 prázdné 19 Návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění 
směrnice 2013/34/EU, pokud jde 
o zveřejňování informací o dani z příjmu 
ze strany některých podniků a poboček 
(COM(2016)0198) – 2016/0107 (COD).

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. má za to, že by se Unie při 
vyjednávání dohod o volném obchodu 
měla snažit do těchto dohod zahrnout 
ustanovení vyžadující, aby partnerské 
státy zavedly pro své společnosti 
srovnatelné závazky s cílem zabránit 
vzniku nového zdroje narušení 
hospodářské soutěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vybízí Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání s 
Parlamentem ohledně návrhu směrnice o 
zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní 
rady společností kotovaných na burzách a 
o souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech;

vypouští se

Or. bg

Pozměňovací návrh 120
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vybízí Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání s 
Parlamentem ohledně návrhu směrnice o 
zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní 
rady společností kotovaných na burzách a 
o souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Gunnar Beck
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vybízí Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání s 
Parlamentem ohledně návrhu směrnice o 
zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní 
rady společností kótovaných na burzách a 
o souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vybízí Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání s Parlamentem 
ohledně návrhu směrnice o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o 
souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech;

9. naléhavě vybízí Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání s Parlamentem 
ohledně návrhu směrnice o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o 
souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala další návrhy na zlepšení 
genderové vyváženosti mezi vedoucími 
pracovníky a vlivnými pozicemi ve 
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společnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě vybízí Radu, aby 
neprodleně zahájila jednání s Parlamentem 
ohledně návrhu směrnice o zlepšení 
genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 
rady / nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o 
souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech;

9. zdůrazňuje význam rozmanitosti 
v inkluzivnosti ve společnostech; naléhavě 
vybízí Radu, aby neprodleně zahájila 
jednání s Parlamentem ohledně návrhu 
směrnice o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými 
členy správní rady společností kotovaných 
na burzách a o souvisejících opatřeních 
(COM(2012)0614) (směrnice o ženách v 
řídících a dozorčích orgánech), která 
usiluje o překonání všudypřítomné 
nerovnováhy v zastoupení žen a mužů na 
nejvyšších úrovních rozhodování ve 
společnostech, což je v souladu se 
zásadami rozmanitosti a inkluzivnosti a 
přináší to lepší výkonnost podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doporučuje Komisi, aby výrazně 
zvýšila zastoupení zaměstnanců v 
dozorčích orgánech; zdůrazňuje, že 
zapojení zaměstnanců do rozhodovacích 
procesů podniků je nezbytné k zajištění 
toho, aby rozhodnutí byla založena na 
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dlouhodobých hodnoceních a cílech a 
přispívala k pozitivním sociálním a 
environmentálním dopadům; vyzývá k 
tomu, aby byl vytvořen nový rámec pro 
informování zaměstnanců, konzultace s 
nimi a zastoupení v dozorčích orgánech 
pro evropské formy podniků a podniky 
využívající nástroje EU pro mobilitu 
podniků a reformu směrnice o evropské 
radě zaměstnanců s cílem zajistit rovné 
podmínky a zlepšit informovanost 
zaměstnanců, konzultace s nimi a jejich 
účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na klíčovou úlohu 
členů správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku;

10. zdůrazňuje, že úkoly členů 
správní/dozorčí rady by měly zahrnovat 
povinnost vypracovávat, zveřejňovat a 
realizovat strategii udržitelnosti podniku, 
jejímž účelem by mělo být zohlednit při 
řešení environmentálních a sociálních 
otázek a záležitostí řízení a správy také 
omezené možnosti naší planety a lidská 
práva, a že tato strategie by se měla 
vztahovat na všechny aspekty činnosti 
společnosti včetně jejích hodnotových 
řetězců; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
upřednostňovat dlouhodobé zájmy a rizika 
pro udržitelnost a příslušné dopady, 
příležitosti a závislost do celkové strategie 
podniku; zdůrazňuje, že tato povinnost 
stanovit priority by měla zahrnovat 
povinný přechod od neudržitelných 
investic k udržitelným investicím, zejména 
pokud jde o výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů, snižování odpadu a 
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podporu oběhového hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku;

10. konstatuje, že podniky nejsou 
abstraktní subjekty odpojené od dnešních 
environmentálních a sociálních výzev; má 
za to, že podniky by měly aktivněji 
přispívat k udržitelnosti, neboť jejich 
dlouhodobý výkon, odolnost a dokonce i 
přežití mohou záviset na jejich 
odpovídající reakci na environmentální a 
společenské problémy. v této souvislosti 
zdůrazňuje, že by povinnost řádné péče u 
členů správní/dozorčí rady vůči jejich 
podniku měla být definována nejen ve 
vztahu ke krátkodobé maximalizaci 
akciového zisku, ale také ve vztahu k 
otázkám udržitelnosti; upozorňuje na 
klíčovou úlohu výkonných členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že výkonní členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku;

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; zdůrazňuje odpovědnost 
vyplývající z postavení vedoucích 
pracovníků podniků vůči vnitřním a 
externím zúčastněným stranám v 
činnostech podniku; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít 
povinnost, jasně vymezenou a 
doprovázenou přiměřenými sankcemi, 
začlenit zájmy zúčastněných stran 
podniku, včetně pracovníků a místních 
komunit, dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku;

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že povinnost členů 
správní/dozorčí rady jednat ve prospěch 
podniku by měla být chápána jako 
povinnost začlenit dlouhodobé zájmy a 
rizika pro udržitelnost a příslušné dopady, 
příležitosti a závislost do celkové strategie 
podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Raffaele Stancanelli
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli mít povinnost 
začlenit dlouhodobé zájmy a rizika pro 
udržitelnost a příslušné dopady, příležitosti 
a závislost do celkové strategie podniku;

10. upozorňuje na klíčovou úlohu členů 
správní/dozorčí rady při vymezování 
strategie podniku a dohlížení na jeho 
činnost; má za to, že členové 
správní/dozorčí rady by měli být nabádáni, 
aby začleňovali dlouhodobé zájmy a rizika 
pro udržitelnost a příslušné dopady, 
příležitosti a závislost do celkové strategie 
podniku;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je třeba více zapojit 
pracovníky do rozhodovacích procesů 
podniků s cílem lépe začlenit dlouhodobé 
cíle a sociální a environmentální dopady 
podniku; zdůrazňuje, že je třeba posílit 
zapojení zaměstnanců, a to i do nabídek 
převzetí, a v souladu s jejich tradicemi v 
pracovněprávních vztazích a zvyklostmi 
zaměstnanců i do volby členů zástupců v 
dozorčích orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že v souladu s 
doporučeními nedávné studie Komise je 
třeba regulovat složení správních rad s 
cílem výrazně zvýšit zastoupení 
zaměstnanců, jakož i vyvážené zastoupení 
žen a mužů a zájmy osob dotčených 
činnostmi podniku, včetně místních 
komunit, spotřebitelů, pracovníků v 
hodnotovém řetězci podniku a společnosti 
obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá k tomu, aby byl vytvořen 
nový rámec pro informování 
zaměstnanců, konzultace s nimi a 
zastoupení v dozorčích orgánech pro 
evropské formy podniků a podniky 
využívající nástroje EU pro mobilitu 
podniků a reformu směrnice o evropské 
radě zaměstnanců s cílem zajistit rovné 
podmínky a zlepšit informovanost 
zaměstnanců, konzultace s nimi a jejich 
účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh, který zajistí, aby 
členové správních, řídících a dozorčích 
orgánů kapitálových společností při 
jednání v rámci pravomocí, které jim 
svěřují vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Marie Toussaint
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh, který zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
kapitálových společností při jednání v 
rámci pravomocí, které jim svěřují 
vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti;

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh, který zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
kapitálových společností při jednání v 
rámci pravomocí, které jim svěřují 
vnitrostátní právní předpisy, měli 
kolektivní povinnost vymezit, zveřejňovat 
a monitorovat podnikovou strategii 
udržitelnosti; vyzývá rovněž Komisi, aby 
navrhla systém správního prosazování, 
který regulačním orgánům umožní 
ukládat sankce z moci úřední a na základě 
stížností na jakékoli porušení výše 
uvedených povinností ze strany správních, 
řídících a dozorčích orgánů; domnívá se, 
že pokud porušení povinností 
souvisejících se strategií udržitelnosti vede 
k dlouhodobému poškození podniku ze 
strany ředitelů, měli by mít akcionáři 
možnost podniknout právní kroky; je 
rovněž přesvědčen, že pokud takové 
porušení způsobí újmu jiným stranám 
nebo životnímu prostředí, měly by být tyto 
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další strany a neziskové organizace hájící 
ekosystémy zmocněny k zahájení právních 
kroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh, který zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
kapitálových společností při jednání v 
rámci pravomocí, které jim svěřují 
vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti;

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh s cílem zajistit, aby 
členové správní/dozorčí rady měli 
povinnost jednat v zájmu dlouhodobé 
udržitelnosti podniku a rovněž v zájmu 
pracovníků, dalších zúčastněných stran a 
společnosti, a to nejen, ani především v 
zájmu akcionářů, a s cílem zajistit, aby 
členové správních, řídících a dozorčích 
orgánů kapitálových společností při 
jednání v rámci pravomocí, které jim 
svěřují vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti a zajištění toho, aby 
pro provádění této strategie byly k 
dispozici dostatečné rezervy 
prostřednictvím přiměřených 
nerozdělených zisků;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 11. vyzývá Komisi, aby předložila 
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legislativní návrh, který zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
kapitálových společností při jednání v 
rámci pravomocí, které jim svěřují 
vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti;

legislativní návrh, který zajistí, aby 
povinnosti členů správní/dozorčí rady 
podniku nebylo možné nesprávně chápat 
jako krátkodobou maximalizaci hodnotu 
pro akcionáře, ale aby musely zahrnovat 
dlouhodobý zájem podniku a společnosti, 
pracovníků a dalších zúčastněných stran; 
tento legislativní návrh by měl rovněž 
zajistit, aby členové správních, řídících a 
dozorčích orgánů kapitálových společností 
při jednání v rámci pravomocí, které jim 
svěřují vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh, který zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
kapitálových společností při jednání v 
rámci pravomocí, které jim svěřují 
vnitrostátní právní předpisy, nesli 
kolektivní odpovědnost za vymezení, 
zveřejnění a monitorování podnikové 
strategie udržitelnosti;

11. vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh, který zajistí, aby členové 
správních, řídících a dozorčích orgánů 
kapitálových společností při jednání v 
rámci pravomocí, které jim svěřují 
vnitrostátní právní předpisy, nesli 
odpovědnost za vymezení, zveřejnění a 
monitorování podnikové strategie 
udržitelnosti;

Or. bg

Pozměňovací návrh 138
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)



PE658.892v01-00 78/105 AM\1215319CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že s ohledem na 
probíhající revizi směrnice o odpovědnosti 
za životní prostředí by podniky měly mít 
finanční zajištění pro environmentální 
odpovědnost za škody na životním 
prostředí způsobené jednotlivcům a 
ekosystémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

12. konstatuje, že Komise musí jasně 
oddělit závazné povinnosti podniků 
v oblasti náležité péče a náležitou péči 
členů správní/dozorčí rady, aby byla 
zajištěna její dlouhodobá životaschopnost 
a udržitelnost; má za to, že strategie 
udržitelnosti by měla - v souladu s 
povinnostmi podniku v rámci náležité péče 
- být v souladu se zjištěnými významnými 
dopady na jedné straně a určením 
podstatných problémů v souladu s 
požadavky nefinančního výkaznictví na 
straně druhé, včetně případných vážných 
dopadů podniku na environmentální, 
klimatické a sociální otázky a otázky 
pracovníků a odborových svazů, 
dodržování lidských práv a boj proti 
korupci a úplatkářství, které mohou být 
spojeny s podnikatelským modelem 
společnosti, jejím fungováním a jejími 
dodavatelskými řetězci, a to i mimo 
Evropskou unii; má za to, že povinnost 
řádné péče, kterou mají členové 
správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, si rovněž žádá, aby byl zohledněn 
zájem zúčastněných stran, které mohou být 
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aktivitami podniku postiženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá 
ochranu zájmu zúčastněných stran, včetně 
zaměstnanců a ekosystémů, které mohou 
být aktivitami podniku postiženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
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environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a pouze prvním článkem 
dodavatelského řetězce, a to i mimo 
Evropskou unii; má za to, že povinnost 
řádné péče, kterou mají členové 
správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, si rovněž žádá, aby byl zohledněn 
zájem příslušných zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

Or. bg

Pozměňovací návrh 142
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
zaměstnanost, na environmentální, 
klimatické, sociální a zaměstnanecké 
otázky, dodržování lidských práv a boj 
proti korupci a úplatkářství, které mohou 
být spojeny s podnikatelským modelem 
společnosti, jejím fungováním a jejími 
dodavatelskými řetězci, a to i mimo 
Evropskou unii; má za to, že povinnost 
řádné péče, kterou mají členové 
správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, si rovněž žádá, aby byl zohledněn 
zájem zúčastněných stran, které mohou být 
aktivitami podniku postiženy;

Or. it
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Pozměňovací návrh 143
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální 
otázky a otázky pracovníků a odborových 
svazů, dodržování lidských práv a boj proti 
korupci a úplatkářství, které mohou být 
spojeny s podnikatelským modelem 
společnosti, jejím fungováním a jejími 
dodavatelskými řetězci, a to i mimo 
Evropskou unii; má za to, že povinnost 
řádné péče, kterou mají členové 
správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, si rovněž žádá, aby byl zohledněn 
zájem zúčastněných stran, které mohou být 
aktivitami podniku postiženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci; má za to, že je důležité 
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to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

prozkoumat, do jaké míry by povinnost 
řádné péče, kterou mají členové 
správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, měla zohledňovat rovněž zájem 
zúčastněných stran, které mohou být 
aktivitami podniku postiženy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 145
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, klimatické, sociální a 
zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a boj proti korupci a 
úplatkářství, které mohou být spojeny s 
podnikatelským modelem společnosti, 
jejím fungováním a jejími dodavatelskými 
řetězci, a to i mimo Evropskou unii; má za 
to, že povinnost řádné péče, kterou mají 
členové správní/dozorčí rady vůči 
příslušnému podniku, si rovněž žádá, aby 
byl zohledněn zájem zúčastněných stran, 
které mohou být aktivitami podniku 
postiženy;

12. má za to, že strategie udržitelnosti 
by měla – v souladu s povinnostmi podniku 
v rámci náležité péče – vymezit a řešit 
případné vážné dopady podniku na 
environmentální, sociální a zaměstnanecké 
otázky, dodržování lidských práv a boj 
proti korupci a úplatkářství, které mohou 
být spojeny s podnikatelským modelem 
společnosti, jejím fungováním a jejími 
dodavatelskými řetězci, a to i mimo 
Evropskou unii; má za to, že povinnost 
řádné péče, kterou mají členové 
správní/dozorčí rady vůči příslušnému 
podniku, si rovněž žádá, aby byl zohledněn 
zájem zúčastněných stran, které mohou být 
aktivitami podniku postiženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. trvá na tom, že pokud mají být 
povinnosti náležité péče a povinnosti 
členů správní/dozorčí rady navrženy v 
jediném legislativním nástroji, měly by být 
jasně odděleny ve dvou různých částech; 
domnívá se, že tyto závazky a povinnosti 
se vzájemně doplňují, ale nejsou 
zaměnitelné, ani nejsou podřízeny jedna 
druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných 
cílů stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 148
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle provádění plánů přechodu, 
které budou v souladu se závazky Unie na 
mezinárodní úrovni týkajícími se životního 
prostředí, změny klimatu (zejména 
Pařížské dohody), biologické rozmanitosti, 
odlesňování, s přihlédnutím k neustálému 
překračování omezených možností naší 
planety; zdůrazňuje, že by měla také 
rovněž zahrnovat povinné politiky 
zajišťující rovnost žen a mužů, například 
pokud jde o složení správních rad 
společností, zajištění lepšího začlenění 
zaměstnaneckých práv do podnikatelské 
činnosti, zejména udělením posílených 
práv na účast zástupcům pracovníků a 
odborům v rozhodovacích orgánech 
podniku a vymezením spravedlivé politiky 
odměňování a odvětvových a/nebo 
zeměpisných otázek; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že společnosti budou podávat 
zprávy o cílech stanovených ve strategii 
udržitelnosti podniku a zveřejňovat 
povinné integrované výroční zprávy 
vedení společnosti; považuje za nezbytné, 
aby pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady byla provázána s 
dosahováním měřitelných cílů stanovených 
v podnikové strategii udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Lara Wolters, Tiemo Wölken
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle a plány přechodu, které 
budou v souladu se závazky Unie na 
mezinárodní úrovni týkajícími se životního 
prostředí, změny klimatu (zejména 
Pařížské dohody), biologické rozmanitosti 
a odlesňování; zdůrazňuje, že by měla také 
zahrnovat politiky týkající se rovnosti žen 
a mužů, práv osob patřících ke zvlášť 
zranitelným skupinám nebo komunitám, 
lepšího začlenění práv pracovníků a 
odborových svazů do podnikatelské 
činnosti a odvětvových a/nebo 
zeměpisných otázek; je přesvědčen, že 
pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti a konkrétně, že alespoň 50 % 
pohyblivé složky odměny by mělo vycházet 
z nefinančních kritérií;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 

13. má dále za to, že po provedení 
posouzení dopadů by strategie 
udržitelnosti měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
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zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných 
cílů stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek;

Or. bg

Pozměňovací návrh 151
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se boje proti 
nezaměstnanosti a zhodnocování evropské 
produkce, rovnosti žen a mužů, lepšího 
začlenění zaměstnaneckých práv do 
podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

Or. it
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Pozměňovací návrh 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle a rovněž sociální a 
environmentální plány přechodu, které 
budou v souladu se závazky Unie na 
mezinárodní úrovni týkajícími se životního 
prostředí, změny klimatu (zejména 
Pařížské dohody), biologické rozmanitosti 
a odlesňování; zdůrazňuje, že by měla také 
zahrnovat politiky týkající se rovnosti žen 
a mužů, lepšího začlenění 
zaměstnaneckých práv do podnikatelské 
činnosti a odvětvových a/nebo 
zeměpisných otázek; je přesvědčen, že 
pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat lepší 
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zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

začlenění zaměstnaneckých práv do 
podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny členů 
správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti

13. má dále za to, že strategie 
udržitelnosti by měla zahrnovat měřitelné, 
konkrétní, časově omezené a vědecky 
podložené cíle, které budou v souladu se 
závazky Unie na mezinárodní úrovni 
týkajícími se životního prostředí, změny 
klimatu (zejména Pařížské dohody), 
biologické rozmanitosti a odlesňování; 
zdůrazňuje, že by měla také zahrnovat 
politiky týkající se rovnosti žen a mužů, 
lepšího začlenění zaměstnaneckých práv 
do podnikatelské činnosti a odvětvových 
a/nebo zeměpisných otázek; je přesvědčen, 
že pohyblivá část odměny výkonných 
členů správní/dozorčí rady by měla být 
provázána s dosahováním měřitelných cílů 
stanovených v podnikové strategii 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Tiemo Wölken, Lara Wolters
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že závazky Pařížské 
dohody udržet nárůst průměrné globální 
teploty výrazně pod 2 °C oproti úrovni 
před průmyslovou revolucí a usilovat o 
omezení zvýšení teploty na 1,5 °C oproti 
úrovni před průmyslovou revolucí 
znamenají pro všechny sektory 
hospodářství EU, že se musí stát 
neutrálními z hlediska skleníkových plynů 
nejpozději do roku 2050; navrhuje proto, 
aby měly všechny podniky, včetně 
finančních institucí, povinnost sestavit 
zbývající rozpočty skleníkových plynů, 
měřit svoji stopu skleníkových plynů, 
stanovit cíle směřující ke sladění svých 
činností v zájmu slučitelnosti s cílem 
1,5 °C a nejpozději do roku 2050 být zcela 
neutrální z hlediska skleníkových plynů 
a zároveň veřejně komunikovat o svém 
účinném pokroku při plnění těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že směrnice o právech 
akcionářů II by měla být rovněž změněna 
tak, aby motivovala k trpělivému chování 
akcionářů, zejména odměňováním 
dlouhodobého podílu prostřednictvím 
hlasovacích práv a daňových výhod;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá k přijetí opatření na 
podporu dlouhodobého zapojení investorů 
do podniků zavedením věrnostních akcií; 
zdůrazňuje, že nerozdělený zisk může 
přispět k vytvoření odpovídajících rezerv;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. žádá, aby byl zaveden maximální 
poměr odměňování mezi vedením a 
pracovníky, který by snížil nerovnost v 
platech na obou koncích platového 
spektra tím, že zvýší mzdy na spodní 
hranici a současně zabrání nadměrné 
mzdě na nejvyšší úrovni; žádá, aby o 
tomto poměru pravidelně podávala zprávy 
správní rada;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. domnívá se, že by měly být 
stanoveny závazné limity mzdových 
rozdílů mezi zaměstnanci a členy 
správní/dozorčí rady; dále se domnívá, že 
by měla být regulována odměna členů 
správní/dozorčí rady a správní orgány, 
aby se zaměřily na maximalizaci 
krátkodobých cen akcií, jako jsou zpětné 
odkupy akcií;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, včetně akcionářů a 
zástupců či „mluvčích“ zaměstnanců a 
také zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci;

14. má za to, že do vymezování 
a monitorování své strategie udržitelnosti 
by podniky měly zapojit všechny 
relevantní interní i externí zúčastněné 
strany;  považuje za nezbytné, aby se 
pracovníci podíleli na vymezení strategie 
udržitelnosti a schválili ji, zejména 
prostřednictvím svých odborových svazů, 
zástupců a mluvčích; domnívá se, že by 
měly být konzultovány všechny 
zúčastněné strany, které jsou postiženy 
skutečnými a předvídatelnými závažnými 
dopady, k nimž podnik přispívá nebo které 
jsou přímo spojeny s jeho aktivitami, 
produkty nebo službami prostřednictvím 
obchodních vztahů; dále považuje za 
zásadní konzultovat s vnitrostátními a 
místními orgány veřejné správy, které se 
zabývají se udržitelností hospodářských 
záležitostí, zejména s těmi, které mají na 
starosti politiky zaměstnanosti a životního 
prostředí; podporuje konzultace se 
sdruženími na ochranu spotřebitelů a 
životního prostředí, včetně klimatu a 
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biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, včetně akcionářů a 
zástupců či „mluvčích“ zaměstnanců a 
také zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci;

14. má za to, že do vymezování 
a monitorování své strategie udržitelnosti 
by podniky měly zapojit všechny 
relevantní zúčastněné strany; pojem 
zúčastněné strany by měl být vykládán 
široce a měl by zahrnovat všechny 
subjekty, jejichž práva a zájmy mohou být 
ovlivněny rozhodnutími společnosti, což 
mimo jiné zahrnuje pracovníky, místní 
společenství, původní obyvatele, sdružení 
občanů a akcionáře a organizace, jejichž 
statutárním účelem je zajistit dodržování 
lidských a sociálních práv, norem v 
oblasti životního prostředí a řádné správy 
věcí veřejných, jako jsou odbory či 
organizace občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, včetně akcionářů a 
zástupců či „mluvčích“ zaměstnanců a také 
zúčastněných stran, které sice nejsou 

14. má za to, že při vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
se podniky měly opírat o správu, která je 
alespoň z jedné třetiny tvořena 
zaměstnanci, aby tak mohly počítat s 
jejich znalostmi podniku; má za to, že 
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součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci;

podniky by rovněž měly zapojit všechny 
relevantní zúčastněné strany, včetně 
akcionářů a zástupců či „mluvčích“ 
zaměstnanců a také zúčastněných stran, 
které sice nejsou součástí podniku, ale jsou 
postiženy jejich aktivitami a 
dodavatelskými řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, včetně akcionářů a 
zástupců či „mluvčích“ zaměstnanců a také 
zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci;

14. má za to, že podniky by měly mít 
zákonnou povinnost zapojit do 
vymezování a monitorování své strategie 
udržitelnosti všechny relevantní zúčastněné 
strany, včetně akcionářů a zástupců či 
„mluvčích“ zaměstnanců a také 
zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci, jako 
jsou například neziskové organizace 
zastupující životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, včetně akcionářů a 

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, jak je obvyklé v rámci 
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zástupců či „mluvčích“ zaměstnanců a 
také zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci;

stávajících veřejných vyšetřovacích 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit všechny relevantní 
zúčastněné strany, včetně akcionářů a 
zástupců či „mluvčích“ zaměstnanců a také 
zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a dodavatelskými řetězci;

14. má za to, že do vymezování a 
monitorování své strategie udržitelnosti by 
podniky měly zapojit relevantní zúčastněné 
strany, včetně akcionářů a zástupců či 
„mluvčích“ zaměstnanců a také 
zúčastněných stran, které sice nejsou 
součástí podniku, ale jsou postiženy jejich 
aktivitami a prvními články 
dodavatelských řetězců;

Or. bg

Pozměňovací návrh 166
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že ekosystémům by 
měl být udělen právní status, který by 
zástupcům umožnil zahájit jejich jménem 
právní kroky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali zástupci či „mluvčí“ 
zúčastněných stran a které by byly 
pověřeny poradenstvím ohledně obsahu a 
provádění strategie udržitelnosti; je 
přesvědčen, že tyto výbory by měly mít 
právo vyžádat si a následně provést (bude-
li s tím souhlasit velká většina výboru) 
interní šetření, objeví-li se rozumné 
pochybnosti ohledně provádění strategie 
udržitelnosti.

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě nezávislých 
odborníků, kteří by byli pověřeni 
poradenstvím ohledně obsahu a provádění 
strategie udržitelnosti;

Or. bg

Pozměňovací návrh 168
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali zástupci či „mluvčí“ 
zúčastněných stran a které by byly 
pověřeny poradenstvím ohledně obsahu a 
provádění strategie udržitelnosti; je 
přesvědčen, že tyto výbory by měly mít 
právo vyžádat si a následně provést (bude-
li s tím souhlasit velká většina výboru) 
interní šetření, objeví-li se rozumné 
pochybnosti ohledně provádění strategie 

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali zástupci či „mluvčí“ 
pracovníků a zaměstnanců a také dalších 
zúčastněných stran a které by byly 
pověřeny poradenstvím ohledně obsahu a 
provádění strategie udržitelnosti; domnívá 
se, že na činnosti poradních výborů by se 
měly podílet organizace občanské 
společnosti, zejména sdružení zabývající 
se ochranou spotřebitelů a životního 
prostředí; je přesvědčen, že tyto výbory by 
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udržitelnosti. měly mít právo vyžádat si a následně 
provést (bude-li s tím souhlasit velká 
většina výboru) interní šetření, objeví-li se 
rozumné pochybnosti ohledně provádění 
strategie udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Marie Toussaint
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali zástupci či „mluvčí“ 
zúčastněných stran a které by byly 
pověřeny poradenstvím ohledně obsahu a 
provádění strategie udržitelnosti; je 
přesvědčen, že tyto výbory by měly mít 
právo vyžádat si a následně provést (bude-
li s tím souhlasit velká většina výboru) 
interní šetření, objeví-li se rozumné 
pochybnosti ohledně provádění strategie 
udržitelnosti.

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali a měli by zde hlasovací 
právo zástupci či „mluvčí“ zúčastněných 
stran, jako například odborové svazy, a 
které by byly pověřeny spoluvytvářením 
obsahu a prováděním strategie 
udržitelnosti; je přesvědčen, že tyto výbory 
by měly mít právo vyžádat si a následně 
provést interní šetření, objeví-li se rozumné 
pochybnosti ohledně provádění strategie 
udržitelnosti; dodává, že oznamovatelé a 
obránci životního prostředí, kteří kritizují 
nedostatky v definování nebo provádění 
strategie udržitelnosti, by měli být 
chráněni právními předpisy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali zástupci či „mluvčí“ 
zúčastněných stran a které by byly 
pověřeny poradenstvím ohledně obsahu a 
provádění strategie udržitelnosti; je 
přesvědčen, že tyto výbory by měly mít 
právo vyžádat si a následně provést (bude-
li s tím souhlasit velká většina výboru) 
interní šetření, objeví-li se rozumné 
pochybnosti ohledně provádění strategie 
udržitelnosti.

15. má za to, že toto zapojení by se 
mělo konkretizovat – v závislosti na 
velikosti a oblasti činnosti dotčeného 
podniku – v podobě poradních výborů, v 
nichž by zasedali stávající členové 
dozorčích orgánů nebo nezávislí 
odborníci a které by byly pověřeny 
poradenstvím ohledně obsahu a provádění 
strategie udržitelnosti; je přesvědčen, že 
tyto výbory by měly mít právo vyžádat si a 
následně provést (bude-li s tím souhlasit 
velká většina výboru) interní šetření, 
objeví-li se rozumné pochybnosti ohledně 
provádění strategie udržitelnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 171
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že tento nevýkonný 
výbor by měli tvořit nezávislí odborníci a 
měl by mu předsedat jmenovaný 
nevýkonný člen dozorčí/správní rady, 
jehož úkolem bude monitorovat a 
přezkoumávat obsah, financování a 
provádění strategie udržitelnosti; má za 
to, že nevýkonní členové správní/dozorčí 
rady by měli mít povinnost řádné péče 
v souvislosti se sledováním provádění a 
vyčleněním dostatečných finančních 
prostředků na podporu financování 
strategie; domnívá se, že neprovedení 
strategie udržitelnosti podniků by mělo být 
považováno za porušení povinnosti dobré 
víry výkonných členů správní/dozorčí rady 
(je-li záměrné) nebo povinnosti řádné 
péče (je-li náhodné) a akcionáři by ji 
mohli vymáhat prostřednictvím derivativní 
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žaloby, pokud selhání společnosti způsobí 
dlouhodobou újmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že některé členské státy 
zavedly do svých právních předpisů pojem 
„věrnostních akcií“, aby byli akcionáři 
motivováni k aktivnějšímu zapojení do 
udržitelného výnosu a dlouhodobých 
výsledků podniků; vyzývá Komisi, aby 
posoudila účinnost tohoto mechanismu a 
možnost jeho zavedení na evropské 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. doporučuje, aby správní rada měla 
povinnost projednat a podepsat výroční 
zprávu o pokroku doplněnou o prohlášení 
zástupců zaměstnanců, které by mělo být 
zahrnuto do nefinančního výkazu 
společnosti v souladu s požadavky 
směrnice EU o vykazování nefinančních 
informací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. domnívá se, že členské státy by 
měly zmocnit vnitrostátní regulační orgán 
k zahájení řízení proti výkonným členům 
dozorčí/správní rady, pokud neuplatnění 
způsobilo vážnou újmu třetím osobám 
nebo protiprávní poškození životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. má za to, že státní podpora, režimy 
veřejné podpory (včetně podpory 
exportních úvěrových agentur, úvěry 
podporované vládou) a zadávání 
veřejných zakázek by měly být 
poskytovány podnikům, které přijaly silné, 
měřitelné, specifické, časově vymezené a 
vědecky podložené závazky týkající se 
sociální a environmentální udržitelnosti; 
připomíná, že veřejná podpora podnikům, 
ať už v běžných nebo kritických situacích, 
by měla být poskytována s náležitým 
ohledem na dosažení širších sociálních a 
environmentálních cílů EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby při 
poskytování veřejné podpory podnikům 
stanovily povinná kritéria sociální a 
environmentální udržitelnosti, a to i 
prostřednictvím nástroje na podporu 
oživení a odolnosti; domnívá se, že tato 
kritéria mohou zahrnovat konkrétní 
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závazky přijmout veškerá přiměřená 
opatření na ochranu pracovních míst, 
usilovat o spravedlivé rozdělení zisků v 
rámci společnosti, snížit jejich 
environmentální a uhlíkovou stopu a 
sladit jejich činnost s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15e. domnívá se, že špatná výkonnost v 
oblasti udržitelnosti, včetně 
nedostatečného vymezení a provádění 
strategie udržitelnosti, poškození životního 
prostředí, vážných negativních dopadů na 
oprávněné zájmy zúčastněných stran, 
včetně pracovníků, místních komunit, 
spotřebitelů a společnosti jako celku, 
jakož i nezákonných nebo škodlivých 
obchodních praktik, včetně daňových 
úniků, praní peněz nebo úplatkářství, by 
měla představovat důvod k zákazu 
podnikům využívat státní podpory, režimů 
veřejné podpory (včetně podpory 
exportních úvěrových agentur, úvěrů 
podporovaných vládou) a veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15f. vyzývá k zavedení zvláštních 
mechanismů, které pracovníkům a 
zúčastněným stranám umožní podnikat 
právní kroky proti radě v případě 
rozhodnutí v rozporu s dlouhodobými 
zájmy podniku, životního prostředí, 
pracovníků, zúčastněných stran a podniků 
samotných;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15g. konstatuje, že některé systémy 
odměňování členů dozorčí/správní rady 
podniku vytvářejí pobídky k soustředění se 
na krátkodobé strategie s cílem 
maximalizovat hodnotu akcií; vyzývá 
Komisi, aby regulovala systémy 
odměňování výkonných členů 
správní/dozorčí rady s cílem zabránit 
tomu, aby tyto systémy uváděly do souladu 
zájmy členů správní/dozorčí rady 
především se zájmy akcionářů; domnívá 
se, že toto nařízení by mělo řešit stanovení 
pohyblivé části odměny členů 
správní/dozorčí rady a jejich odměňování 
prostřednictvím akcií;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 h (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15h. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
nadměrných krátkodobých tlaků 
kapitálových trhů, které přispívají k 
neschopnosti veřejných podniků 
zohledňovat environmentální, sociální a 
hospodářskou udržitelnost, by mělo být 
značné procento klíčových ukazatelů 
výkonnosti a variabilních částí odměny 
členů správní/dozorčí rady spojeno s 
dosažením měřitelných cílů stanovených 
ve strategii udržitelnosti podniku;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15i. zdůrazňuje, že nerovnost 
odměňování v rámci podniků dosáhla 
absurdní úrovně, která není oprávněně 
založena na rozdílných schopnostech, ani 
na rozdílech v příjmech, rizicích nebo 
sociální hodnotě prováděných úkolů; 
zdůrazňuje, že tyto převážně 
neopodstatněné nerovnosti narušují 
spravedlivé rozdělení zdrojů ve společnosti 
a představují závažnou sociální 
nespravedlnost; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala možnost stanovení 
maximálního poměru mezi odměňování 
členů správní/dozorčí rady a zaměstnanců 
a maximální poměr odměn v rámci 
podniku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15j. konstatuje, že nadměrné výplaty 
akcionářům oslabují kapacitu podniků 
v oblasti výroby, inovací a odolnosti a 
snižují mzdy jak v rámci podniků, tak i u 
dodavatelů a subdodavatelů; zdůrazňuje, 
že nadměrné výplaty akcionářů narušují 
schopnost podniků investovat do 
snižování jejich environmentální 
a uhlíkové stopy; vyzývá Komisi, aby 
analyzovala a navrhla řešení 
překračování výplat akcionářům, a vyzývá 
zejména k vytvoření dostatečných rezerv 
prostřednictvím přiměřených 
nerozdělených příjmů, které by odpovídaly 
budoucím investičním potřebám pro 
transformaci v oblasti klimatu a otázek 
týkajících se zaměstnanců nebo 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 15 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15k. konstatuje, že některé podniky 
provádějí zpětné odkupy akcií a distribuují 
dividendy způsobem, který není slučitelný 
s udržitelným obchodním jednáním ani se 
spravedlivým a přiměřeným rozdělením 
bohatství; zdůrazňuje zejména, že některé 
podniky, které utrpěly ztráty nebo 
provádějí plány propouštění, se rozhodly 
upřednostňovat příjmy akcionářů 
prostřednictvím zpětných odkupů akcií a 
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rozdělování dividend před opětovnými 
investicemi, ochranou pracovních míst 
a dlouhodobými zájmy podniku; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby prozkoumaly 
možnost regulace zpětného odkupu akcií a 
rozdělování dividend podnikům, které 
utrpěly ztráty nebo provádějí plány 
propouštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15l. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
pozměnila směrnici o právech akcionářů 
II a zavedla závazná pravidla vyžadující, 
aby členské státy motivovaly k 
dlouhodobému držení akcií stanovením 
hlasovacích práv v poměru k době 
podílení se na kapitálu podniku, 
a stanovením poskytování odměn za akcie 
(např. dividendy) na základě doby, kdy 
byly akcie drženy, jakož i snížením daně z 
kapitálových zisků na základě 
dlouhodobých podílů nebo osvobozením 
od této daně;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Návrh usnesení
Bod 15 m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15m. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
zabývala možností stanovit minimální 
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dobu pro zadržení akcií;

Or. en


