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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o udržateľnej správe a riadení spoločností
(2020/2137(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv1,

– so zreteľom na ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja2,

– so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pre nadnárodné podniky3,

– so zreteľom na usmernenie OECD o náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného 
obchodného správania4, 

– so zreteľom na trojstrannú deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky5,

– so zreteľom na Parížsku dohodu prijatú 12. decembra 20156 (ďalej len „Parížska 
dohoda“),

– so zreteľom na akčný plán EÚ: Financovanie udržateľného rastu (COM(2018)0097), 

– so zreteľom na Európsku zelenú dohodu (COM(2019)0640),

– so zreteľom na upravený pracovný program Komisie na rok 2020 (COM(2020)0440),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o 
ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich 
správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS7 (smernica o 
účtovníctve), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 
22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie 
nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými 
podnikmi a skupinami8 (smernica o zverejňovaní nefinančných informácií),

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/ 
4 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm 
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf 
6 https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf 
7 Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.
8 Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 1.

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 
o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného 
tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením9 (smernica o 
obchodnom tajomstve), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 
2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého 
zapojenia akcionárov10 (smernica o právach akcionárov),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 
2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie11 (smernica o 
oznamovateľoch),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 
z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb12 (nariadenie o zverejňovaní),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 
2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/208813 ( nariadenia o taxonómii),

– so zreteľom na usmernenia Komisie k zverejňovaniu nefinančných informácií 
(metodika zverejňovania nefinančných informácií)14 a na usmernenia Komisie k 
zverejňovaniu nefinančných informácií: doplnok týkajúci sa podávania správ 
súvisiacich s klímou15,

– so zreteľom na záverečnú správu fóra na vysokej úrovni o únii kapitálových trhov s 
názvom Nová vízia európskych kapitálových trhov16,

– so zreteľom na odporúčania osobitnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií 
súvisiacich s klímou17,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0000/2020),

A. keďže v podnikovom kontexte prístup založený na udržateľnosti znamená, že sa náležite 
zohľadnia záujmy rôznych zainteresovaných strán v spoločnosti vrátane všeobecných 
spoločenských a environmentálnych záujmov;

B. keďže viaceré medzinárodné iniciatívy na podporu udržateľnej správy a riadenia 

9 Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 1.
10 Ú. v. EÚ L 132, 20.5.2017, s.1.
11 Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17.
12 Ú. v. EÚ L 317, 9.12. 2019, s. 1.
13 Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13.
14 Ú. v. EÚ C 215, 5.7.2017, s. 1.
15 Ú. v. EÚ C 209, 20.6.2019, s. 1.
16 https://ec.europa.eu/info/news/cmu-high-level-forum-final-report_en
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf



PR\1210888SK.docx 5/9 PE655.848v01-00

SK

spoločností sú stále len právne nezáväzné;

C. keďže počas posledného volebného obdobia Európska únia prijala niekoľko iniciatív v 
snahe posilniť transparentnosť a dlhodobý výhľad vo finančných a hospodárskych 
činnostiach, ako je napríklad smernica o právach akcionárov, akčný plán na 
financovanie udržateľného rastu, nariadenie o zverejňovaní a nariadenie o taxonómii;

D. keďže v smernici o zverejňovaní nefinančných informácií sa nachádzajú nedostatky, 
ktoré je potrebné riešiť;

E. keďže podľa svojho upraveného pracovného programu na rok 2020 má Komisia v 
úmysle predložiť návrh na preskúmanie smernice o zverejňovaní nefinančných 
informácií v prvom štvrťroku 2021;

F. keďže zainteresované strany sa často vyjadrili, že nefinančné informácie, ktoré 
spoločnosti poskytli podľa smernice o zverejňovaní nefinančných informácií, sú 
nedostatočné, nespoľahlivé a neporovnateľné; keďže zverejnenie kompletnejších a 
spoľahlivejších informácií je nevyhnutné na to, aby spoločnosti mohli niesť 
zodpovednosť za svoje potenciálne nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a 
spoločnosť;

G. keďže riadiaci pracovníci spoločností majú zákonnú a štatutárnu povinnosť konať v 
záujme spoločnosti; keďže nadmerné zameranie na maximalizáciu krátkodobého zisku 
má nepriaznivý vplyv na dlhodobé výsledky spoločností a na udržateľnosť, a preto 
môže byť na úkor záujmov akcionárov;

H. keďže konzistentnosť právnych predpisov EÚ v oblasti udržateľnej správy a riadenia 
spoločností by sa mala dosiahnuť stanovením konkrétnych povinností konať, a nielen 
podávať správy; keďže je preto potrebný dodatočný rámec vymedzujúci povinnosti 
správnych rád spoločností z hľadiska udržateľnosti;

Povinnosti zverejňovania nefinančných informácií 

1. víta záväzok Komisie preskúmať smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií; 
zdôrazňuje, že takáto revízia by mala byť plne v súlade s požiadavkami nariadenia o 
zverejňovaní a nariadenia o taxonómii; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila odporúčania 
uvedené v tomto uznesení;

2. opätovne potvrdzuje svoju výzvu na rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice o 
zverejňovaní nefinančných informácií na všetky kótované a nekótované veľké podniky 
usadené na území Únie, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 4 smernice o účtovníctve; 
vyzýva Komisiu, aby určila vysokorizikové odvetvia hospodárskej činnosti s 
významným vplyvom na otázky udržateľnosti, ktoré by mohli odôvodniť začlenenie 
malých a stredných podnikov (MSP) v týchto odvetviach do rozsahu pôsobnosti 
smernice o zverejňovaní nefinančných informácií;

3. domnieva sa, že koncepcia environmentálnych záležitostí v smernici o zverejňovaní 
nefinančných informácií by sa mala vykladať v súlade s nariadením o taxonómii; 
považuje za rovnako dôležité presne vymedziť ďalšie otázky udržateľnosti, na ktoré sa 
smernica odvoláva, ako sú koncepcie sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, 
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dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu;

4. domnieva sa, že vymedzenie významnosti by malo zahŕňať otázky, ktoré ovplyvňujú 
dlhodobé vytváranie hodnôt, a otázky nad rámec čisto finančnej výkonnosti spoločností;

5. poznamenáva, že smernica o zverejňovaní nefinančných informácií poskytuje 
spoločnostiam v rozsahu svojej pôsobnosti značnú flexibilitu pri zverejňovaní 
relevantných informácií spôsobom, ktorý považujú za najužitočnejší; konštatuje, že 
spoločnosti sa v súčasnosti môžu podľa vlastného uváženia opierať o niekoľko rôznych 
rámcov; domnieva sa, že je potrebné vytvoriť komplexný rámec EÚ, ktorý by sa 
vzťahoval na celý súbor otázok udržateľnosti relevantných pre komplexné 
zverejňovanie nefinančných informácií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že rámec EÚ by 
mal zabezpečiť, aby zverejňovanie informácií bolo jasné, vyvážené, zrozumiteľné, 
porovnateľné medzi spoločnosťami v rámci odvetvia, overiteľné a objektívne; 
zdôrazňuje, že tento rámec by mal v prípade potreby zahŕňať povinné odvetvové normy; 
v tejto súvislosti víta záväzok Komisie podporovať proces vypracovania štandardov EÚ 
pre zverejňovanie nefinančných informácií18;

6. domnieva sa, že umiestnenie nefinančného výkazu by sa malo zharmonizovať; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila verejne dostupnú celoeurópsku digitálnu platformu, ktorá bude 
bezplatná a na ktorej by spoločnosti mali zverejňovať svoje nefinančné informácie;

7. poznamenáva, že smernica o zverejňovaní nefinančných informácií vylučuje nefinančné 
výkazy z požiadavky na spoľahlivosť obsahu, ktorá sa inak vzťahuje na finančné 
výkazy spoločností; domnieva sa, že nefinančné výkazy by mali podliehať povinnému 
auditu v závislosti od veľkosti a oblasti činnosti príslušnej spoločnosti; domnieva sa, že 
poskytovateľ uisťovacích služieb, ktorý podlieha požiadavkám objektivity a 
nezávislosti, by mal vykonávať svoj audit v súlade s budúcim rámcom EÚ;

8. zdôrazňuje význam zavedenia povinnosti vyžadovať od určitých spoločností v EÚ, aby 
každoročne predkladali správu podľa jednotlivých krajín pre každú daňovú jurisdikciu, 
v ktorej pôsobia; naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlene obnovila rokovania s 
Parlamentom o návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2013/34/ES, pokiaľ ide o 
zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami, ktorý 
predložila Komisia (COM(2016)0198)19;

Povinnosť náležitej starostlivosti riadiacich pracovníkov a dodatočné opatrenia na väčšiu 
orientovanosť správy a riadenia spoločností na udržateľnosť 

9. naliehavo vyzýva Radu, aby bezodkladne začala rokovania s Parlamentom o návrhu 
smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614) (návrh 
smernice o ženách vo vrcholových orgánoch spoločností), v ktorom sa stanovuje 
odstránenie všadeprítomnej nerovnováhy medzi ženami a mužmi na najvyššej úrovni 

18 Vyjadrenie výkonného podpredsedu Dombrovskisa na konferencii o vykonávaní Európskej zelenej dohody: 
Financovanie transformácie, 28. januára 2020 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_139)
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rozhodovania v spoločnostiach;

10. poznamenáva, že riadiaci pracovníci zohrávajú hlavnú úlohu pri vymedzovaní stratégie 
spoločnosti a dohľade nad jej činnosťou; domnieva sa, že riadiaci pracovníci by mali 
mať povinnosť začleniť dlhodobé záujmy a riziká ohrozujúce udržateľnosť, vplyvy, 
príležitosti a závislosť do celkovej stratégie spoločnosti; 

11. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorým sa zabezpečí, aby členovia 
správnych, riadiacich a dozorných orgánov spoločností s ručením obmedzeným, ktorí 
konajú v rámciprávomocí, ktoré im priznáva vnútroštátne právo, mali kolektívnu 
zodpovednosť za vymedzenie, zverejňovanie a monitorovanie stratégie spoločností v 
oblasti udržateľnosti;

12. domnieva sa, že stratégia udržateľnosti by mala v súlade s povinnosťami spoločností v 
oblasti náležitej starostlivosti identifikovať a riešiť významné vplyvy, ktoré by 
spoločnosť mohla mať na environmentálne, klimatické, sociálne a zamestnanecké 
záležitosti, dodržiavanie ľudských práv a otázky boja proti korupcii a úplatkárstvu 
spojené s obchodným modelom, operáciami a dodávateľskými reťazcami spoločnosti, a 
to aj mimo Európskej únie; domnieva sa, že povinnosť náležitej starostlivosti, ktorú 
majú riadiaci pracovníci voči spoločnosti, si vyžaduje aj zohľadnenie záujmov 
zainteresovaných strán, ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené činnosťou spoločnosti;

13. ďalej sa domnieva, že stratégia udržateľnosti by mala zahŕňať merateľné, konkrétne, 
časovo viazané a vedecky podložené ciele v súlade so záväzkami Únie na 
medzinárodnej úrovni v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, najmä Parížskej 
dohody, biodiverzity a odlesňovania; zdôrazňuje, že by mala zahŕňať aj politiky rodovej 
rovnosti, lepšie začlenenie práv zamestnancov do podnikateľských činností a 
vymedzenie spravodlivej mzdovej politiky a odvetvové a/alebo geografické otázky; 
domnieva sa, že pohyblivá časť odmeňovania riadiacich pracovníkov by mala byť 
spojená s dosiahnutím merateľných cieľov stanovených v stratégii spoločnosti v oblasti 
udržateľnosti;

14. domnieva sa, že do procesu vymedzovania a monitorovania svojej stratégie 
udržateľnosti by spoločnosti mali zapájať všetky príslušné zainteresované strany vrátane 
akcionárov, zástupcov zamestnancov alebo hovorcov a zainteresované strany, ktoré sú 
mimo nich, ale sú ovplyvnené ich činnosťami a dodávateľskými reťazcami;

15. domnieva sa, že toto zapájanie by sa malo uskutočňovať v závislosti od veľkosti a 
oblasti činnosti príslušnej spoločnosti prostredníctvom poradných výborov, do ktorých 
by boli začlenení zástupcovia zainteresovaných strán alebo hovorcovia a ktorých úlohou 
bude poskytovať poradenstvo o obsahu a vykonávaní stratégie udržateľnosti; domnieva 
sa, že tieto výbory by mali mať právo požiadať o vnútorné vyšetrovanie a vykonať ho, 
ak ho schváli veľká väčšina, ak sa objavia odôvodnené obavy týkajúce sa správneho 
vykonávania stratégie udržateľnosti.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V podnikovom kontexte prístup založený na udržateľnosti znamená, že sa náležite zohľadňujú 
záujmy rôznych zainteresovaných strán v podniku vrátane všeobecných spoločenských a 
environmentálnych záujmov. V súčasnosti viaceré medzinárodné iniciatívy podporujú 
udržateľnú správu a riadenie spoločnosti, najmä hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
pre nadnárodné podniky a trojstranná deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky. Hoci sú tieto nástroje 
cenné z hľadiska podpory zodpovedného obchodného správania v globalizovanom prostredí, 
sú stále len právne nezáväzné. 

Európska únia podnikla viaceré kroky s cieľom posilniť transparentnosť a dlhodobý výhľad vo 
finančných a hospodárskych činnostiach, ako je napríklad revízia smernice o právach 
akcionárov, akčný plán na financovanie udržateľného rastu, nariadenie o zverejňovaní a 
nariadenie o taxonómii. Prijatie smernice o zverejňovaní nefinančných informácií v roku 2014 
bolo tiež významným krokom vpred pri podpore transparentnosti s cieľom merať, monitorovať 
a riadiť výkonnosť podnikov a ich dlhodobý vplyv na spoločnosť a životné prostredie. 
Nedostatky zistené počas jej vykonávania však ukazujú, že v Únii je potrebné zlepšiť 
poskytovanie nefinančných informácií. Spravodajca je presvedčený, že transparentnosť má 
kľúčový význam pre zabezpečenie zodpovednosti. Víta preto záväzok Komisie preskúmať 
súčasnú smernicu. 

Okrem toho by sa mal dosiahnuť jednotný európsky prístup k udržateľnej správe a riadeniu 
spoločností prostredníctvom stanovenia konkrétnych povinností konať, a nielen podávať 
informácie. Spravodajca sa domnieva, že je potrebné vytvoriť nový rámec vymedzujúci 
povinnosti správnych rád spoločností z hľadiska udržateľnosti. 

Povinnosti zverejňovania nefinančných informácií

Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. mája 2018 o udržateľnom financovaní vyzval na 
zváženie rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice o zverejňovaní nefinančných informácií. 
Spravodajca by rád zopakoval túto výzvu a zároveň spresnil, ktoré spoločnosti musia 
dodržiavať povinnosť zverejňovať nefinančné informácie. Domnieva sa, že súčasný rozsah 
pôsobnosti sa zdá byť príliš úzky a nie je v súlade s vymedzeniami stanovenými v smernici o 
účtovníctve. 

Vymedzenie významnosti by sa malo tiež preskúmať a zosúladiť s otázkami, ktoré ovplyvňujú 
dlhodobé vytváranie hodnôt a zahŕňajú záležitosti nad rámec čisto finančnej výkonnosti 
spoločností. 

Značná flexibilita, ktorú ponúka smernica o zverejňovaní nefinančných informácií, vedie k 
tomu, že spoločnosti nahlasujú informácie, ktoré sú často považované za nedostatočné, 
nespoľahlivé a neporovnateľné. Nezáväznými usmerneniami vydanými Európskou komisiou 
sa tento problém neodstránil. Spravodajca sa preto domnieva, že je potrebné zaviesť 
štandardizovaný rámec, ktorý umožní jasné, vyvážené, zrozumiteľné, overiteľné a objektívne 
zverejňovanie informácií, porovnateľné medzi spoločnosťami v danom odvetví. 
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Ďalší opakujúci sa problém, ktorému čelia zainteresované strany, súvisí s umiestnením správy, 
pre ktoré súčasný rámec poskytuje tiež značnú flexibilitu. Harmonizácia tohto aspektu sa preto 
javí ako nevyhnutná. V každom prípade by informácie mali byť ľahko dostupné, napríklad na 
webovom sídle spoločnosti alebo na verejne prístupnej a bezplatnej celoeurópskej digitálnej 
platforme. 

Kľúčovou súčasťou preskúmania by mala byť požiadavka na spoľahlivosť obsahu, ktorá nie je 
zahrnutá do súčasných platných pravidiel o nefinančných informáciách. Spravodajca sa 
domnieva, že výkazy by mali podliehať povinnému auditu vykonávanému nestranným a 
nezávislým poskytovateľom uisťovacích služieb. 

Je mimoriadne dôležité požiadať Radu, aby urýchlene obnovila rokovania s Parlamentom o 
návrhu Komisie na smernicu, ktorou sa mení smernica 2013/34/ES, pokiaľ ide o zverejňovanie 
informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami.

Povinnosť náležitej starostlivosti riadiacich pracovníkov a dodatočné opatrenia na väčšiu 
orientovanosť správy a riadenia spoločností na udržateľnosť

Spoločnosti nie sú abstraktnými subjektmi odpojenými od súčasných environmentálnych a 
sociálnych výziev. Mali by aktívnejšie prispievať k udržateľnosti, keďže ich dlhodobá 
výkonnosť, odolnosť a dokonca prežitie môže závisieť od ich primeranej reakcie na 
environmentálne a sociálne otázky. V tejto súvislosti by sa náležitá starostlivosť riadiacich 
pracovníkov o spoločnosť mala vymedziť nielen vo vzťahu ku krátkodobej maximalizácii zisku 
akcií, ale aj vo vzťahu k obavám súvisiacim s udržateľnosťou. Vzhľadom na významnú úlohu 
riadiacich pracovníkov pri vymedzovaní stratégie spoločností a dohľade nad ich činnosťou by 
títo riadiaci pracovníci mali mať povinnosť začleniť dlhodobé záujmy a riziká ohrozujúce 
udržateľnosť, vplyvy, príležitosti a závislosť do celkovej stratégie spoločnosti. 

Spravodajca sa domnieva, že je potrebný nový rámec, ktorý zabezpečí, aby členovia správnych, 
riadiacich a dozorných orgánov podnikov mali kolektívnu zodpovednosť za vymedzenie, 
zverejňovanie a monitorovanie stratégie udržateľnosti podnikov. Táto povinnosť by si mala 
vyžadovať aj zohľadnenie záujmov zainteresovaných strán, ktoré môžu byť nepriaznivo 
ovplyvnené činnosťami spoločnosti. Spravodajca zastáva názor, že stratégia udržateľnosti by 
mala zahŕňať merateľné, konkrétne, časovo viazané a vedecky podložené ciele zosúladené so 
záväzkami Únie na medzinárodnej úrovni. Mala by zahŕňať aj politiky zamerané na lepšiu 
integráciu práv zamestnancov do podnikateľských činností a vymedzenie spravodlivej mzdovej 
politiky, ako aj odvetvové a/alebo geografické záležitosti. 

Proces vymedzenia a monitorovania stratégie udržateľnosti by mal zahŕňať všetky príslušné 
zainteresované strany, ako sú akcionári, zástupcovia zamestnancov a externé zainteresované 
strany ovplyvnené činnosťami spoločnosti. V závislosti od veľkosti spoločnosti by sa mala 
zvážiť povinnosť zriadiť na tento účel poradné výbory. 


