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Poprawka 17
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Tekst proponowany przez Komisję Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji Europejskiej.

Or. de

Poprawka 18
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwestia konieczności poprawy 
stosowanej przez spółki polityki 
ujawniania informacji dotyczących kwestii 
społecznych i środowiskowych poprzez 
przedstawienie odpowiedniego wniosku 
ustawodawczego została przypomniana w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Odnowiona 
strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw”, przyjętym dnia 25 
października 2011 r.

(2) Kwestia konieczności poprawy 
stosowanej przez spółki polityki 
ujawniania informacji dotyczących kwestii 
społecznych i środowiskowych poprzez 
przedstawienie odpowiedniego wniosku 
ustawodawczego została przypomniana w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Odnowiona 
strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw”, przyjętym dnia 25 
października 2011 r. Parlament 
Europejski nie podziela jednak w żaden 
sposób tego stanowiska, szczególnie w 
odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorstw. Parlament Europejski 
zdecydowanie sprzeciwia się obowiązkowi 
ujawniania informacji dotyczących 
zaangażowania w kwestie społeczne i 
środowiskowe, szczególnie w przypadku 
MŚP, ponieważ obowiązek ten prowadzi 
do większej biurokracji i wysokich 



PE522.825v01-00 4/48 AM\1008018PL.doc

PL

kosztów oraz bardziej szkodzi niż sprzyja 
społeczno-ekologicznemu zaangażowaniu 
przedsiębiorstw.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 final z dnia 25 
października 2011 r.

10 COM(2011)0681 final z dnia 25 
października 2011 r.

Or. de

Poprawka 19
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W rezolucji z dnia 6 lutego 2013 r. w 
sprawie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (2012/2097(INI)) 
Parlament Europejski jasno stwierdził, że 
w wolnym społeczeństwie społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw nigdy 
nie może podnieść charytatywnej 
działalności do rangi obowiązku, co 
mogłoby ograniczyć gotowość obywateli 
do dawania.

Or. de

Poprawka 20
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niezbędne jest także ustanowienie 
pewnych minimalnych wymogów 
prawnych odnośnie do zakresu 
informacji, które powinny być podawane 
do publicznej wiadomości przez 

skreślony
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przedsiębiorstwa na terenie całej Unii. 
Roczne sprawozdania z działalności 
powinny dawać prawidłowy i pełny obraz 
polityki stosowanej przez 
przedsiębiorstwo, osiąganych przez nie 
wyników oraz ryzyka, na jakie jest 
narażone.

Or. en

Poprawka 21
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niezbędne jest także ustanowienie 
pewnych minimalnych wymogów 
prawnych odnośnie do zakresu informacji, 
które powinny być podawane do publicznej 
wiadomości przez przedsiębiorstwa na 
terenie całej Unii. Roczne sprawozdania z 
działalności powinny dawać prawidłowy i 
pełny obraz polityki stosowanej przez 
przedsiębiorstwo, osiąganych przez nie 
wyników oraz ryzyka, na jakie jest
narażone.

(5) Niezbędne jest także ustanowienie 
pewnych minimalnych wymogów 
prawnych odnośnie do zakresu informacji, 
które powinny być podawane do publicznej 
wiadomości przez przedsiębiorstwa na 
terenie całej Unii. Roczne sprawozdania z 
działalności powinny dawać prawidłowy i 
pełny obraz polityki stosowanej przez 
przedsiębiorstwo i jego filie, osiąganych 
przez nie wyników, ryzyka, na jakie są
narażone oraz dokładnego przeznaczenia 
inwestycji na cele społeczne; 

Or. fr

Poprawka 22
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 

skreślony
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Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania 
niefinansowego zawierającego informacje 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu. Sprawozdanie takie 
powinno zawierać opis polityki, jej 
skutków oraz ryzyk związanych z 
powyższymi obszarami.

Or. de

Poprawka 23
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami.

(6) W odpowiednich przypadkach spółki
mogą zamieszczać w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdanie 
niefinansowe zawierające informacje 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu. Sprawozdanie takie powinno 
zawierać opis polityki, jej skutków oraz 
ryzyk związanych z powyższymi 
obszarami.

Or. en

Poprawka 24
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami.

(6) Aby zwiększyć zgodność, przejrzystość
i porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami z 
uwzględnieniem pełnego łańcucha 
wartości spółek.

Or. en

Poprawka 25
Richard Howitt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami.

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
równowagi płci, kwestii społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu. Sprawozdanie takie powinno 
zawierać opis polityki, jej skutków oraz 
ryzyk związanych z powyższymi 
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obszarami.

Or. en

Poprawka 26
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami.

(6) Aby zwiększyć zgodność i 
porównywalność informacji 
niefinansowych ujawnianych na terenie 
Unii, należy nałożyć na spółki obowiązek 
zamieszczania w rocznym sprawozdaniu z 
działalności sprawozdania niefinansowego 
zawierającego informacje dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków, dokładnego 
przeznaczenia inwestycji na cele 
społeczne, oraz ryzyk związanych z 
powyższymi obszarami, łącznie z całym 
łańcuchem podwykonawców.

Or. fr

Poprawka 27
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Na spółki, w szczególności spółki 
zaliczające się do małych i średnich 
przedsiębiorstw, nie można w żaden 
sposób nakładać obowiązku 
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przedstawiania sprawozdań 
niefinansowych odnoszących się do ich 
dobrowolnej działalności społecznej. 
Obowiązek taki spowodowałby 
niewspółmiernie wysokie koszty 
administracyjne, zniszczyłby miejsca 
pracy i zamiast sprzyjać, zagroziłby 
społecznemu zaangażowaniu 
przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 28
Richard Howitt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby propagować równe traktowanie 
pracowników, państwa członkowskie 
powinny zachęcać duże spółki do 
ustanowienia polityki różnorodności 
obejmującej cele średnio- i 
długoterminowe.

Or. en

Poprawka 29
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na krajowych i unijnych 
ramach prawnych takich jak wspólnotowy 
system ekozarządania i audytu (EMAS) 
oraz na międzynarodowych ramach 
prawnych, takich jak inicjatywa ONZ 
Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące 

(7) Udostępniając dobrowolnie te 
informacje, spółka może opierać się na 
krajowych i unijnych ramach prawnych 
takich jak wspólnotowy system 
ekozarządania i audytu (EMAS) oraz na 
międzynarodowych ramach prawnych, 
takich jak inicjatywa ONZ Global 
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biznesu i praw człowieka wdrażające ramy 
ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, 
wytyczne Organizacji Współpracy 
Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, norma 
Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (ISO) 26000, trójstronna 
deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza.

Compact, wytyczne ONZ dotyczące 
biznesu i praw człowieka wdrażające ramy 
ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, 
wytyczne Organizacji Współpracy 
Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, norma 
Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (ISO) 26000, trójstronna 
deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza.

Or. de

Poprawka 30
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na krajowych i unijnych 
ramach prawnych takich jak wspólnotowy 
system ekozarządania i audytu (EMAS) 
oraz na międzynarodowych ramach 
prawnych, takich jak inicjatywa ONZ 
Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące 
biznesu i praw człowieka wdrażające ramy 
ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, 
wytyczne Organizacji Współpracy 
Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, norma 
Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (ISO) 26000, trójstronna 
deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza.

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na krajowych i unijnych 
ramach prawnych takich jak wspólnotowy 
system ekozarządania i audytu (EMAS) 
oraz na międzynarodowych ramach 
prawnych, takich jak inicjatywa ONZ 
Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące 
biznesu i praw człowieka wdrażające ramy 
ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, 
wytyczne Organizacji Współpracy 
Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, norma 
Międzynarodowej Organizacji 
Normalizacyjnej (ISO) 26000, trójstronna 
deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza, lub na tabeli 
wymiernych i sektorowych kryteriów 
społecznych zatwierdzonych przez Unię 
Europejską w kategorii „kryteriów 
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społecznych”.

Or. fr

Poprawka 31
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Spółki powinny dostarczać 
szczegółowych informacji na temat 
poważnych skutków, jakie mogą z 
największym prawdopodobieństwem 
nastąpić oraz tych, które już zaistniały. 
Dotkliwość skutków powinna być 
oceniana ze względu na skalę i ciężar, 
liczbę osób dotkniętych skutkami w 
przeszłości, w danej chwili lub w 
przyszłości, tak aby wszelka naprawa 
negatywnych skutków prowadziła do 
przywrócenia przynajmniej stanu sprzed 
wystąpienia negatywnego skutku lub 
stanu równoważnego.

Or. en

Poprawka 32
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wymóg publikacji informacji 
niefinansowych wymaga utworzenia 
zatwierdzonych przez Unię Europejską 
agencji ratingowych w celu sprawdzania 
w razie potrzeby prawdziwości 
rozpowszechnianych informacji.
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Or. fr

Poprawka 33
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dostęp inwestorów do informacji 
niefinansowych musi również 
uwzględniać możliwość napływów 
funduszy inwestycyjnych do 
przedsiębiorstw odpowiedzialnych 
społecznie.

Or. fr

Poprawka 34
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Publikacja informacji 
niefinansowych powinna umożliwić 
wdrożenie strategii na rzecz 
zrównoważonych i sprzyjających 
włączeniu społecznemu inwestycji, która 
powinna zawierać klauzulę dotyczącą 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw wraz z konkretnymi 
wytycznymi dla inwestorów oraz 
skutecznej metodyki oceny dla władz 
publicznych nadzorujących odnośne 
inwestycje pod kątem ich skutków 
społecznych i oddziaływania na 
środowisko.

Or. fr
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Poprawka 35
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Wymóg publikacji informacji 
niefinansowych zakłada również 
zachowanie niezbędnej równowagi między 
wynikami środowiskowymi i społecznymi, 
aby publikacje odpowiadały zasadom 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i nie zawierały wyłącznie 
danych związanych ze środowiskiem.    

Or. fr

Poprawka 36
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 
aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 500 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 20 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 40 
milionów EUR.

skreślony

Or. en
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Poprawka 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 
aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 500 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 20 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 40
milionów EUR.

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 
aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 500 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 86 milionów EUR 
lub o obrocie rocznym wyższym niż 100
milionów EUR.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE definiuje małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Ponieważ w tekście Komisji podwojono liczbę pracowników, sensowne jest również 
podwojenie kwoty obrotu rocznego (50 mln) i rocznej sumy bilansowej (43 mln).

Poprawka 38
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 
aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, wielkości 
aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
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zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 500 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 20 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 40
milionów EUR.

zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na duże spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 1000 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 40 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 80
milionów EUR.

Or. de

Poprawka 39
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu maksymalizacji wspólnej 
wartości, optymalizacji zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw, zwiększenia 
znaczenia, zgodności i porównywalności 
informacji niefinansowych 
przedstawianych przez spółki Komisja we 
współpracy z Parlamentem Europejskim i 
Radą, kierując się priorytetami opartymi 
na ogólnej ocenie ryzyka, przedstawi w 
ciągu 12 miesięcy po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy wytyczne sektorowe i wytyczne 
horyzontalne dotyczące stosowania 
odpowiednich kluczowych wskaźników 
wyników, metodologii pomiaru zasobów 
oraz ram międzynarodowych, szczególnie 
w odniesieniu do odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w zakresie poszanowania 
praw i wartości chronionych normami 
prawa międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne tego rodzaju mają tak duże znaczenie, że należy przewidzieć udział prawodawców.



PE522.825v01-00 16/48 AM\1008018PL.doc

PL

Poprawka 40
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niektóre spółki i grupy objęte 
zakresem dyrektyw 78/660/EWG i 
83/349/EWG przygotowują już 
dobrowolnie raporty dotyczące kwestii 
niefinansowych. Spółki te nie powinny 
podlegać obowiązkowi zamieszczania w 
rocznym sprawozdaniu z działalności 
sprawozdania niefinansowego, o ile raport 
dotyczy tego samego roku obrotowego, 
jego treść co najmniej pokrywa się z 
treścią wymaganą na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz stanowi on załącznik do 
sprawozdania rocznego.

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zróżnicowanie kompetencji i 
poglądów członków organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych w spółkach sprzyja dobremu 
zrozumieniu organizacji przedsiębiorstwa 
i dotyczących go kwestii. Pozwala to 
członkom tych organów na konstruktywne 
kwestionowanie decyzji kierownictwa oraz 
na większą otwartość wobec 
innowacyjnych pomysłów, zapobiegając 
tym samym zjawisku ujednolicenia 
poglądów wśród członków organów 

skreślony



AM\1008018PL.doc 17/48 PE522.825v01-00

PL

spółki, tzw. „myśleniu grupowemu”. Tym 
samym przyczynia się to do skutecznego 
nadzoru nad kierownictwem i dobrego 
zarządzania spółką. Dlatego też ważne 
jest, aby zwiększyć przejrzystość odnośnie 
do polityki różnorodności stosowanej 
przez spółki. Dzięki temu uczestnicy rynku 
byliby poinformowani o stosowaniu zasad 
ładu korporacyjnego, a spółki 
odczuwałyby pośredni nacisk, aby 
wprowadzić większe zróżnicowanie składu 
swoich organów.

Or. de

Poprawka 42
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: wiek, płeć, różnorodność pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, powinny mieć 
zastosowanie jedynie do dużych spółek 
notowanych na rynku regulowanym. 
Dlatego też na małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 27 
dyrektywy 78/660/EWG mogą być 
zwolnione z określonych wymogów w 
zakresie rachunkowości, nie należy 
nakładać tego obowiązku. Zgodnie z art. 
46a dyrektywy 78/660/EWG, ujawnienie 
dotyczące polityki różnorodności powinno 
stanowić część oświadczenia o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego. Na spółki, 
które nie posiadają takiej polityki 
różnorodności, nie należy nakładać 
obowiązku jej wprowadzenia; są one 

skreślony
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jednak zobowiązane do wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.

Or. de

Poprawka 43
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: wiek, płeć, różnorodność pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, powinny mieć 
zastosowanie jedynie do dużych spółek 
notowanych na rynku regulowanym. 
Dlatego też na małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 27 
dyrektywy 78/660/EWG mogą być 
zwolnione z określonych wymogów w 
zakresie rachunkowości, nie należy 
nakładać tego obowiązku. Zgodnie z art. 
46a dyrektywy 78/660/EWG, ujawnienie 
dotyczące polityki różnorodności powinno 
stanowić część oświadczenia o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego. Na spółki, 
które nie posiadają takiej polityki 
różnorodności, nie należy nakładać 
obowiązku jej wprowadzenia; są one 
jednak zobowiązane do wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: wiek, płeć, różnorodność pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, powinny mieć 
zastosowanie jedynie do dużych spółek 
notowanych na rynku regulowanym. 
Dlatego też na małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 27 
dyrektywy 78/660/EWG mogą być 
zwolnione z określonych wymogów w 
zakresie rachunkowości, nie należy 
nakładać tego obowiązku. Zgodnie z art. 
46a dyrektywy 78/660/EWG, ujawnienie 
dotyczące polityki różnorodności powinno 
stanowić część oświadczenia o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego. Na spółki, 
które nie posiadają takiej polityki 
różnorodności, nie należy nakładać 
obowiązku jej wprowadzenia; są one 
jednak zobowiązane do wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji.

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: wiek, płeć, różnorodność pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, powinny mieć 
zastosowanie jedynie do dużych spółek 
notowanych na rynku regulowanym. 
Dlatego też na małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które zgodnie z art. 27 
dyrektywy 78/660/EWG mogą być 
zwolnione z określonych wymogów w 
zakresie rachunkowości, nie należy 
nakładać tego obowiązku. Zgodnie z art. 
46a dyrektywy 78/660/EWG, ujawnienie 
dotyczące polityki różnorodności powinno 
stanowić część oświadczenia o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego. Na spółki, 
które nie posiadają takiej polityki 
różnorodności, nie należy nakładać 
obowiązku jej wprowadzenia; są one 
jednak zobowiązane do wyraźnego 
wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. Takie 
spółki zachęca się do zapoznania się z 
kartami różnorodności UE. 

Or. en

Poprawka 45
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wymóg publikacji informacji 
niefinansowych można wziąć pod uwagę 
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jako kryterium udzielania zamówień przy 
okazji przyszłego przeglądu dyrektywy o 
zamówieniach publicznych.

Or. fr

Poprawka 46
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W odpowiednich przypadkach spółki 
mogą dołączyć także sprawozdanie
niefinansowe dotyczące przynajmniej 
kwestii środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. en

Poprawka 47
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 250, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
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przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, kwestii 
równouprawnienia, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, z uwzględnieniem łańcucha 
wartości przedsiębiorstwa, w tym:

Or. de

Poprawka 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
20 milionów EUR lub ich obrót netto
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
86 milionów EUR lub ich roczny obrót 
przekracza 100 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE definiuje małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Ponieważ w tekście Komisji podwojono liczbę pracowników, sensowne jest również 
podwojenie kwoty obrotu rocznego (50 mln) i rocznej sumy bilansowej (43 mln).
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Poprawka 49
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy  – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku dużych spółek, w których 
średnia liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 1000, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
40 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 80 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. de

Poprawka 50
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 

W przypadku spółek giełdowych, w 
których średnia liczba pracowników w 
ciągu roku obrotowego przekracza 500, a 
na dzień bilansowy ich suma bilansowa 
przekracza 40 milionów EUR lub ich obrót 
netto przekracza 80 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
lub odniesienie do sprawozdania 
niefinansowego dotyczącego zagadnień 
istotnych dla zrozumienia rozwoju, 
wyników lub sytuacji spółki, 
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łapownictwu, w tym: obejmujących przynajmniej kwestie 
środowiskowe i pracownicze oraz na 
zasadzie dobrowolności także przykładowo 
kwestie społeczne, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. en

Uzasadnienie

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Poprawka 51
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku spółek, w których średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące zarówno kwestii 
środowiskowych, jak i społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. fr
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Poprawka 52
Richard Howitt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii;

opis polityki i plan strategiczny 
osiągnięcia celów realizowanych przez 
spółkę odnośnie do tych kwestii;

Or. en

Poprawka 53
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ryzyko związane z tymi kwestiami oraz 
sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Poprawka 54
Jean Lambert
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy  – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ryzyko związane z tymi kwestiami oraz 
sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę.

ryzyko związane ze spółką w związku z 
prowadzonymi przez nią operacjami, jej 
produktami, usługami, pracownikami, 
aktywami trwałymi i stosunkami 
gospodarczymi oraz sposób zarządzania 
tym ryzykiem przez spółkę;

Or. en

Uzasadnienie

W następstwie przypadków zawalenia się budynków ważne jest, aby spółki były zobowiązane 
do ujawniania ryzyka związanego z ich aktywami trwałymi.

Poprawka 55
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis negatywnych skutków działalności 
spółki odnośnie do tych kwestii z 
uwzględnieniem całego łańcucha dostaw 
spółki.

Or. en

Poprawka 56
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokładne przeznaczenie inwestycji na cele 
społeczne 

Or. fr

Poprawka 57
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis sposobu, w jaki spółka stosuje 
politykę dotyczącą tych kwestii w 
odniesieniu do dostawców i 
podwykonawców, w tym informacje na 
temat operacji spółki z udziałem 
dostawców i podwykonawców, które 
podlegały grzywnom i sankcjom z powodu 
naruszenia przepisów UE, w tym, ale nie 
wyłącznie, prawa socjalnego, prawa 
transportowego i przepisów w zakresie 
środowiska. 

Or. en

Poprawka 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli spółka nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.

skreślony

Or. de

Poprawka 59
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli spółka nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.

skreślony

Or. en

Poprawka 60
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli spółka nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.

Jeśli spółka nie składa sprawozdań 
dotyczących przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby do oceny w rocznym sprawozdaniu z działalności dołączać 
sprawozdanie niefinansowe. Generalnie oznacza to, że sprawozdanie niefinansowe powinno 
stanowić część rocznego sprawozdania z działalności. Ponieważ uzasadnione później pełne 
sprawozdanie sporządzone w oparciu o krajowe, unijne lub międzynarodowe ramy prawne 
nie musi obowiązkowo stanowić części rocznego sprawozdania z działalności, podobnie ta 
wersja skrócona –  sprawozdanie niefinansowe – mogłaby być publikowana jako 
sprawozdanie odrębne od rocznego sprawozdania z działalności.

Poprawka 61
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przedstawiając te informacje 
niefinansowe, spółka może opierać się na 
krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Przedstawiając te informacje niefinansowe, 
spółka może opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych lub na tabeli wymiernych i 
sektorowych kryteriów społecznych 
zatwierdzonych przez Unię Europejską w 
kategorii „kryteriów społecznych” i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Or. fr

Poprawka 62
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. b) 2. Państwa członkowskie 
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dopilnowują, by procedury sądowe lub 
administracyjne służące egzekwowaniu 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy zostały wprowadzone w życie, 
były podane do wiadomości i dostępne dla 
wszystkich osób, w tym osób prawnych, 
które zgodnie z kryteriami określonymi we 
właściwym prawie krajowym mają 
uzasadniony interes w dbaniu o 
przestrzeganie przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 63
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki 
analiza zawiera zarówno finansowe, oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związanych z daną działalnością.

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki oraz 
praw pracowniczych i praw socjalnych 
analiza zawiera zarówno finansowe, oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związanych z daną działalnością.

Or. en

Poprawka 64
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c – akapit piąty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółka będąca spółką zależną nie podlega 
wymogom określonym w ust. 1 lit. b), o ile 
spółka ta i jej jednostki zależne objęte są 
skonsolidowanymi sprawozdaniami 
finansowymi i rocznym sprawozdaniem z 
działalności innej spółki i o ile takie 
skonsolidowane roczne sprawozdanie z 
działalności sporządzane jest zgodnie z 
art. 36 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG.

skreślony

Or. en

Poprawka 65
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość w podziale na 
poszczególne państwa
2a. W informacjach dodatkowych do 
sprawozdania finansowego duże 
przedsiębiorstwa i jednostki interesu 
publicznego ujawniają, podając w 
podziale na państwa członkowskie i 
państwo trzecie, w którym mają jednostkę 
organizacyjną, następujące informacje na 
zasadzie skonsolidowanej za dany rok 
obrotowy:
a) nazwę, charakter działalności 
i lokalizację geograficzną;
b) obrót;
c) liczbę pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty;
d) wielkość sprzedaży i zakupów;
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e) zysk lub stratę przed opodatkowaniem;
f) podatek dochodowy;
g) otrzymane dotacje publiczne.

Or. en

Poprawka 66
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska we współpracy z 
Parlamentem Europejskim i Radą, 
kierując się priorytetami opartymi na 
ogólnej ocenie ryzyka, przedstawi w ciągu 
12 miesięcy po przyjęciu niniejszej 
dyrektywy wytyczne sektorowe i wytyczne 
dotyczące metodologii oraz stosowania 
międzynarodowych norm i 
niefinansowych wskaźników wyników, o 
których mowa w art. 46 ust. 1, aby 
wspomóc spółki w opracowywaniu 
sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne tego rodzaju mają tak duże znaczenie, że należy przewidzieć udział prawodawców.

Poprawka 67
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki, które sporządzają w oparciu o 
krajowe, unijne lub międzynarodowe 
ramy prawne pełny raport obejmujący ten 
sam rok obrotowy i zawierający 
informacje, o których mowa w ust. 1 lit. 
b), są zwolnione z obowiązku 
sporządzania sprawozdania 
niefinansowego, o którym mowa w ust. 1 
lit. b), o ile taki raport jest częścią 
rocznego sprawozdania z działalności.

skreślony

Or. en

Poprawka 68
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spółki, które sporządzają w oparciu o 
krajowe, unijne lub międzynarodowe ramy 
prawne pełny raport obejmujący ten sam 
rok obrotowy i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 lit. b), są zwolnione 
z obowiązku sporządzania sprawozdania 
niefinansowego, o którym mowa w ust. 1 
lit. b), o ile taki raport jest częścią 
rocznego sprawozdania z działalności.

Spółki, które sporządzają w oparciu o 
krajowe, unijne lub międzynarodowe ramy 
prawne odrębny raport obejmujący ten sam 
rok obrotowy i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 lit. b), są zwolnione 
z obowiązku sporządzania sprawozdania 
niefinansowego, o którym mowa w ust. 1 
lit. b), o ile taki odrębny raport 

a) jest częścią rocznego sprawozdania z 
działalności lub w rocznym sprawozdaniu 
z działalności znajduje się do niego 
odniesienie lub
b) jest publicznie dostępny na stronie 
internetowej przedsiębiorstwa po 
opublikowaniu rocznego sprawozdania z 
działalności.

Or. en
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Uzasadnienie

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Poprawka 69
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Jeśli spółka nie stosuje 
takiej polityki, sprawozdanie zawiera 
jasne wyjaśnienie uzasadniające taką 
decyzję.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych zawiera już częściowo pokrywające się wymogi w zakresie 
sprawozdawczości. Należy propagować liczne krajowe inicjatywy oparte na ustawodawstwie i 
kodeksach ładu korporacyjnego mające na celu rozwój tych zagadnień i dopiero później, gdy 
uznane zostanie to za konieczne, można rozważyć środki na szczeblu europejskim. Jeśli 
niniejszy ustęp nie zostanie skreślony, należy zastosować podobne progi w odniesieniu do 
obowiązku składania sprawozdań w kwestiach niefinansowych.
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Poprawka 70
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Jeśli spółka nie stosuje 
takiej polityki, sprawozdanie zawiera 
jasne wyjaśnienie uzasadniające taką 
decyzję.”;

skreślona

Or. de

Poprawka 71
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności odnośnie do aspektów 
takich jak wiek, płeć, różnorodności 
pochodzenia geograficznego, 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
celów tej polityki różnorodności, sposobu 
jej realizacji oraz skutków w danym 
okresie sprawozdawczym.
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realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Jeśli spółka nie stosuje 
takiej polityki, sprawozdanie zawiera 
jasne wyjaśnienie uzasadniające taką 
decyzję.

Or. en

Poprawka 72
Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Jeśli spółka nie stosuje 
takiej polityki, sprawozdanie zawiera jasne 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu wszystkich jej 
organów, w szczególności organów
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, niepełnosprawność, 
pochodzenie rasowe lub etniczne,
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
celów tej polityki różnorodności, sposobu 
jej realizacji oraz skutków w danym 
okresie sprawozdawczym. Jeśli spółka nie 
stosuje takiej polityki, sprawozdanie 
zawiera jasne wyjaśnienie uzasadniające 
taką decyzję.

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest ograniczanie różnorodności do organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych. Politykę różnorodności należy stosować na wszystkich 
poziomach.
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Poprawka 73
Richard Howitt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Jeśli spółka nie stosuje 
takiej polityki, sprawozdanie zawiera jasne 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym, a także strategii 
osiągnięcia celów polityki różnorodności. 
Jeśli spółka nie stosuje takiej polityki, 
sprawozdanie zawiera jasne wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.

Or. en

Poprawka 74
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit pierwszy  – punkt 3
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 53 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie nie udzielają 
zwolnień określonych w art. 1a, 11, 27, 
art. 43 ust. 1 pkt 7a i 7b, art. 46 ust. 3, art. 
47 i 51 niniejszej dyrektywy spółkom, 
których papiery wartościowe są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE.”.

skreślony
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Or. de

Poprawka 75
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Skonsolidowane roczne sprawozdanie z 
działalności musi zawierać rzetelną ocenę 
rozwoju i wyników oraz sytuacji jednostek 
objętych konsolidacją traktowanych jako 
całość wraz z opisem najważniejszego 
ryzyka i niepewności, w obliczu których 
się znajdują.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z 
działalności musi zawierać rzetelną ocenę 
rozwoju i wyników oraz sytuacji jednostek 
objętych konsolidacją traktowanych jako 
całość wraz z opisem najważniejszego 
ryzyka i niepewności, w obliczu których 
się znajdują, z uwzględnieniem całego 
łańcucha podwykonawców.

Or. fr

Poprawka 76
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 

Ocena może zawierać także sprawozdanie 
niefinansowe dotyczące przynajmniej 
kwestii środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:
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pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i
łapownictwu, w tym:

Or. en

Poprawka 77
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 1000, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
40 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 80 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. de

Poprawka 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit tzreci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
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liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
20 milionów EUR lub ich obrót netto
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza
86 milionów EUR lub ich roczny obrót 
przekracza 100 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE definiuje małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Ponieważ w tekście Komisji podwojono liczbę pracowników, sensowne jest również 
podwojenie kwoty obrotu rocznego (50 mln) i rocznej sumy bilansowej (43 mln).

Poprawka 79
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 250, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, kwestii 
równouprawnienia, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:
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Or. de

Poprawka 80
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku giełdowych jednostek 
dominujących jednostek podlegających 
konsolidacji, w których, traktowanych 
łącznie, średnia liczba pracowników w 
ciągu roku obrotowego przekracza 500, a 
na dzień bilansowy ich suma bilansowa 
przekracza 40 milionów EUR lub ich obrót 
netto przekracza 80 milionów EUR, ocena
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
lub odniesienie do sprawozdania 
niefinansowego dotyczącego zagadnień 
istotnych dla zrozumienia rozwoju, 
wyników lub sytuacji spółki, 
obejmujących przynajmniej kwestie 
środowiskowe i pracownicze oraz na 
zasadzie dobrowolności także przykładowo 
kwestie społeczne, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. en

Poprawka 81
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

W przypadku jednostek dominujących 
jednostek podlegających konsolidacji, w 
których, traktowanych łącznie, średnia 
liczba pracowników w ciągu roku 
obrotowego przekracza 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocenia 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące zarówno kwestii 
środowiskowych, jak i społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. fr

Poprawka 82
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci – podpunkt iii 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ryzyko związane z tymi kwestiami oraz 
sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę.

skreślony

Or. en

Poprawka 83
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a – akapit trzeci – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Dokładne przeznaczenie inwestycji na 
cele społeczne. 

Or. fr

Poprawka 84
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli jednostki objęte konsolidacją,
traktowane jako całość, nie stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podaje 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeśli jednostki objęte konsolidacją, 
traktowane jako całość, nie stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podaje 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

skreślony

Or. de
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Poprawka 86
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli jednostki objęte konsolidacją, 
traktowane jako całość, nie stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podaje 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

Jeśli jednostki objęte konsolidacją, 
traktowane jako całość, nie składają 
sprawozdań dotyczących przynajmniej 
jednej z wymienionych kwestii, spółka 
podaje wyjaśnienie uzasadniające taką 
decyzję.

Or. en

Poprawka 87
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyjaśnienie zawiera ocenę ryzyka decyzji 
o niestosowaniu żadnej polityki w 
odniesieniu do tych kwestii.
Społeczne skutki działalności spółki 
obejmują skutki działalności spółki 
składającej sprawozdanie oraz skutki 
działalności innych spółek mających 
stosunki gospodarcze ze spółką składającą 
sprawozdanie, jak spółki joint venture 
oraz łańcuchy dostaw i podwykonawstwa.
Komisja przyjmuje w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. [49 nowej 
dyrektywy 2013/34] do końca 2015 r. oraz 
regularnie aktualizuje wytyczne dotyczące 
stosowania środków niniejszej dyrektywy 
regulujących sprawozdania niefinansowe. 
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Wytyczne te muszą opierać się na 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka wdrażających ramy 
Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Wytyczne te zawierają 
kluczowe wskaźniki wyników w kwestiach 
objętych obowiązkiem przedkładania 
informacji. Kluczowe wskaźniki wyników 
oceniające wpływ działalności spółki na 
środowisko muszą uwzględniać co 
najmniej użytkowanie terenu, 
wykorzystanie wody, emisje gazów 
cieplarnianych i wykorzystanie 
materiałów. Wytyczne zawierają przepisy 
ogólne oraz przepisy sektorowe.

Or. en

Poprawka 88
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: b) dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

Or. en

Poprawka 89
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – punkt 1 – litera b – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka dominująca, która sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne pełny 
raport obejmujący ten sam rok obrotowy 
dotyczący całej grupy konsolidowanych 
jednostek i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 akapit trzeci, jest 
zwolniona z obowiązku sporządzania 
sprawozdania niefinansowego, o którym 
mowa w ust. 1 akapit trzeci, o ile taki 
pełny raport jest częścią 
skonsolidowanego rocznego sprawozdania 
z działalności.

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – punkt 1 – litera b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka dominująca, która sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne pełny
raport obejmujący ten sam rok obrotowy 
dotyczący całej grupy konsolidowanych 
jednostek i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 akapit trzeci, jest 
zwolniona z obowiązku sporządzania 
sprawozdania niefinansowego, o którym 
mowa w ust. 1 akapit trzeci, o ile taki pełny
raport jest częścią skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania z działalności.

Jednostka dominująca, która sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne odrębny
raport obejmujący ten sam rok obrotowy 
dotyczący całej grupy konsolidowanych 
jednostek i zawierający informacje, o 
których mowa w ust. 1 akapit trzeci, jest 
zwolniona z obowiązku sporządzania 
sprawozdania niefinansowego, o którym 
mowa w ust. 1 akapit trzeci, o ile taki 
odrębny raport 

a) jest częścią skonsolidowanego rocznego 
sprawozdania z działalności lub w 
skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu 
z działalności znajduje się do niego 
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odniesienie lub
b) jest publicznie dostępny na stronie 
internetowej przedsiębiorstwa po 
opublikowaniu skonsolidowanego 
rocznego sprawozdania z działalności.

Or. en

Uzasadnienie

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Poprawka 91
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – punkt 1 – litera b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka dominująca będąca 
jednocześnie jednostką zależną nie 
podlega wymogom określonym w ust. 1 
akapit trzeci, o ile jednostka ta i jej 
jednostki zależne objęte są 
skonsolidowanymi sprawozdaniami 
finansowymi i skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniem z działalności innej spółki 
i o ile takie skonsolidowane roczne 
sprawozdanie z działalności sporządzane 
jest zgodnie z ust. 1 akapit trzeci.

skreślony

Or. en

Poprawka 92
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – punkt 1 – litera b – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie art. 19 ust. 4 dyrektywy 
2013/34/UE państwa członkowskie mogą 
zwolnić małe i średnie przedsiębiorstwa z 
obowiązku zamieszczania w sprawozdaniu 
z działalności informacji niefinansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że wniosek Komisji oznacza, iż art. 19 ust. 4 dyrektywy 2013/34/UE przyjętej w 
dniu 26 czerwca 2013 r. zostanie uchylony, co nie powinno mieć miejsca. Ważne jest 
utrzymanie tego ustępu. Niniejszy ustęp odnosi się do niefinansowych kluczowych wskaźników 
wyników, a nie do sprawozdania niefinansowego. W przypadku skreślenia ust. 4 MŚP 
zostałyby zobowiązane do przedstawiania niefinansowych kluczowych wskaźników wyników. 
Spowodowałoby to niepożądane obciążenie administracyjne małych i średnich 
przedsiębiorstw. Państwa członkowskie nie miałyby możliwości zwolnienia tych 
przedsiębiorstw z przedmiotowego obowiązku.

Poprawka 93
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – przypis 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Dwa lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

15. Pięć lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 94
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – przypis 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Pierwszy rok po terminie transpozycji. 16. Drugi rok po terminie transpozycji.

Or. de

Poprawka 95
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi – przypis 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Dwa lata po terminie transpozycji. 17. Trzeci rok po terminie transpozycji.

Or. de


