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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

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 oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami przy 
uwzględnieniu pełnego łańcucha wartości 
spółek.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie niefinansowe powinno obejmować nie tylko bezpośrednie operacje spółek, ale 
wpływ tych operacji na łańcuch wartości.

Poprawka 2

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 

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na krajowych unijnych 
ramach prawnych, takich jak wspólnotowy 
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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.

system ekozarządzania 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, Carbon 
Disclosure Project oraz Carbon 
Disclosure Standards Board. Przepis ten 
ma zastosowanie bez uszczerbku dla 
wymagań niniejszej dyrektywy lub innych 
aktów prawnych Unii ani wytycznych 
zawierających bardziej precyzyjne zasady 
ujawniania przez spółki informacji 
niefinansowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Czas zakończyć zamieszanie spowodowane zbyt wieloma ramami sprawozdawczości 
prowadzącymi do fragmentaryzacji i nieporównywalności. Zalecane ramy międzynarodowe 
stanowią międzynarodowo uznane minimalne wymagania dotyczące odpowiedzialnego 
zachowania spółek wielonarodowych. Wszystkie państwa OECD już są prawnie zobowiązane 
do zapewnienia ich przestrzegania przez ich spółki wielonarodowe, więc nie będzie to 
oznaczać żadnego dodatkowego obciążenia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Spółki powinny dostarczyć 
szczegółowych informacji dotyczących 
poważnych skutków, jakie 
najprawdopodobniej mogą mieć miejsce 
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wraz z tymi, które już zaistniały. Nasilenie 
skutków powinno być oceniane ze względu 
na skalę i ciężar, liczbę osób dotkniętych 
skutkami w danej chwili lub w przyszłości, 
tak aby wszelkie przywracanie stanu 
poprzedniego dotyczyło stanu sprzed 
negatywnego skutku lub stanu 
równoważnego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia obciążeń administracyjnych wytyczne ONZ zalecają spółkom korzystanie z 
oceny wpływu, by określić faktyczne bądź potencjalnie najniebezpieczniejsze skutki. Zalecane 
jest, by dyrektywa stosowała to samo podejście.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Ryzyko niekorzystnych skutków może 
wynikać z własnej inicjatywy spółek lub 
może być związane z działalnością spółek, 
produktami lub usługami świadczonymi 
innych spółek mających stosunki 
handlowe ze spółką. Dlatego konieczne 
jest odzwierciedlenie tego w informacji 
podawanej przez spółki na temat 
prowadzonej przez nie polityki, ryzyka i 
wyników.

Or. en

Uzasadnienie

Niewątpliwie łańcuchy dostaw stanowią znaczne ryzyko dla spółek, środowiska, w którym 
działają id la klientów. Znaczne wykorzystanie zasobów, takich jak grunt, woda, materiały i 
węgiel, ma miejsce raczej w łańcuchu dostaw niż w samej spółce.  Ta uwaga została już 
uwzględniona w acquis communautaire w trybie ad hoc i powinna być w sposób spójny 
uwzględniona w niniejszym wniosku.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W celu maksymalizacji wspólnej 
wartości, optymalizacji spółek w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, spójności i 
porównywalności informacji 
niefinasowych przedstawianych przez 
spółki Komisja w ciągu 12 miesięcy od 
przyjęcia niniejszej dyrektywy dostarcza 
wytycznych sektorowych i wytycznych 
horyzontalnych dotyczących korzystania z 
kluczowych wskaźników wyników, 
metodologii pomiaru zasobów oraz ram 
międzynarodowych, szczególnie w 
odniesieniu do odpowiedzialności biznesu 
w zakresie poszanowania praw i wartości 
chronionych normami prawa 
międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmniejszy to obciążenia administracyjne przedsiębiorstw i zoptymalizuje sukces dyrektywy, 
zapewniając spółkom większą pewność, ale nie będzie bezpośrednim wymogiem prawnym.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 b) Państwa członkowskie dopilnują, 
by dostępne były skuteczne i odpowiednie 
mechanizmy w celu zagwarantowania 
pełnego, właściwego i wiarygodnego 
ujawniania informacji niefinansowych 
przez spółki zgodnie z postanowieniami 
niniejszej dyrektywy. W celu zapewnienia 
skuteczniejszego poziomu ochrony, osoby 
fizyczne i prawne mające uzasadniony 
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interes w zapewnianiu przestrzegania 
przepisów niniejszej dyrektywy powinny 
mieć prawo uczestniczenia we wszelkich 
wszczynanych procedurach.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy z celów wniosku jest podważany przez brak przestrzegania ze strony spółek. W celu 
zwalczania tego zjawiska musi istnieć mechanizm, poprzez który podmioty mające 
uzasadniony interes mogą zmusić spółki do przestrzegania przepisów. Szczegóły takich 
mechanizmów najlepiej ustalają państwa członkowskie. Przydatne przykłady można znaleźć w 
prawie konsumenckim i antydyskryminacyjnym UE.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Roczne sprawozdanie z działalności 
zawiera rzetelną ocenę rozwoju i wyników 
spółki oraz jej sytuacji wraz z opisem 
najważniejszego ryzyka i niepewności, w 
obliczu których się znajduje.

Roczne sprawozdanie z działalności 
zawiera rzetelną ocenę rozwoju i wyników 
spółki oraz jej sytuacji wraz z opisem 
najważniejszego ryzyka i niepewności, w 
obliczu których się znajduje, wykazując jej 
należytą staranność.

Or. en

Uzasadnienie

Należyta staranność jest ośrodkiem najważniejszych ram międzynarodowych, takich jak 
Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i 
praw człowieka. Obejmuje to sposób, w jaki spółki aktywnie określają ryzyko i skutki, jakie 
stanowią dla społeczeństwa, zapobiegają im i ograniczają je.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b
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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
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, przy uwzględnieniu pełnego 
łańcucha wartości spółek, w tym:

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku skandalu z koniną i zawalenia się fabryki w Bangladeszu jasne jest, że łańcuchy 
dostaw stanowią znaczne ryzyko dla spółek, społeczności i klientów. Odzwierciedlono to już w 
acquis communautaire w trybie ad hoc, a Parlament Europejski uznał znaczenie łańcucha 
dostaw w rezolucji 2010/2205(INI). Użycie słowa „zawiera” odzwierciedla intencję 
propagowania ukierunkowanego, pełnego sprawozdania zamiast dodatkowych, osobnych 
dokumentów.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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 stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii, wraz z celami 
średnio- i długoterminowymi;

Or. en

Uzasadnienie

Spółki muszą ujawniać cele, jakie sobie stawiają w tych obszarach, tak by udziałowcy mogli 
ocenić podawane osiągnięcia.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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 i spółkami, z 
którymi utrzymuje stosunki handlowe oraz 
sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę;

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak jest to uznane w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, ryzyko niekorzystnych skutków może 
wystąpić w odniesieniu do bezpośrednich działań spółki lub może być powiązane z 
działalnością spółki, produktami lub usługami świadczonymi przez spółki, z którymi utrzymuje 
stosunki handlowe. Dlatego należy ocenić ryzyko w łańcuchu wartości spółki.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

analiza wykorzystania zasobów, wraz z co 
najmniej użytkowaniem terenu, 
wykorzystaniem wody, emisjami gazów 
cieplarnianych i wykorzystania minerałów

Or. en

Uzasadnienie

Mapa drogowa Komisji Europejskiej dotycząca efektywnej gospodarki zasobami z 2011 r. 
zaproponowała te cztery wskaźniki zasobów uzupełniających prowizoryczny wskaźnik główny 
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krajowego zużycia materiałów. Parlament Europejski zdecydowanie popierał ich przyjęcie, a 
Komisja zaproponowała je w toku konsultacji na temat mierzenia wykorzystania zasobów. 
Europejska Platforma Efektywnego Gospodarowania Zasobami wzywa do korzystania z tych 
wskaźników w celu wysłania jasnego sygnału do podmiotów gospodarczych. Niniejsza 
propozycja zapewnia temu ramy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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 i wskazuje wówczas, z jakich 
ram prawnych korzystała1.

__________________
1 Takich jak inicjatywa ONZ Global 
Compact, wytyczne ONZ dotyczące 
biznesu i praw człowieka wdrażające ramy 
ONZ „Ochrona, poszanowanie i 
naprawa”, wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, norma 
ISO 26000, trójstronna deklaracja zasad 
MOP dotycząca przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej 
oraz Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza.

Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki 

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

skutków w zakresie praw człowieka, 
wpływu społecznego i środowiskowego,
analiza zawiera zarówno finansowe, oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związanych z daną działalnością.

Or. en

Uzasadnienie

Cel tej reformy, jakim jest zapewnienie większej przejrzystości i rozumienia niefinansowych 
wyników spółki i jej wpływu, powinien być odzwierciedlony także z poszanowaniem kryteriów 
wykorzystywania kluczowych wskaźników wyników.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska w ciągu 12 miesięcy 
od przyjęcia niniejszej dyrektywy 
dostarcza wytycznych sektorowych i 
wytycznych dotyczących metodyki i 
korzystania ze standardów 
międzynarodowych i niefinansowych 
wskaźników wyników, o których mowa w 
art. 46 ust. 1, tak by pomagać spółkom w 
składaniu sprawozdań.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększy to wiarygodność, spójność i porównywalność informacji niefinansowych 
dostarczanych przez spółkę i w en sposób zoptymalizuje spółki w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, a akcjonariuszom ułatwi rozliczanie spółek.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c – punkt 1 (nowy)
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Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnują, by 
dostępne były skuteczne i odpowiednie 
mechanizmy w celu monitorowania i 
zagwarantowania pełnego, właściwego i 
wiarygodnego ujawniania informacji 
niefinansowych przez spółki zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.
2. Państwa członkowskie dopilnują, by 
procedury sądowe lub administracyjne 
służące przestrzeganiu zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy 
dostępne były dla wszystkich osób 
fizycznych i prawnych mających 
uzasadniony interes, zgodnie z prawem 
krajowym, gwarantując przestrzeganie 
przepisów niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy z celów wniosku jest podważany przez brak przestrzegania ze strony spółek. W celu 
zwalczania tego zjawiska musi istnieć mechanizm, poprzez który podmioty mające 
uzasadniony interes mogą zmusić spółki do przestrzegania przepisów. Szczegóły takich 
mechanizmów najlepiej ustalają państwa członkowskie. Przydatne przykłady można znaleźć w 
prawie konsumenckim i antydyskryminacyjnym UE.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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 

opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak wiek, płeć, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, niepełnosprawność, 
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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.

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

Powinno to odzwierciedlać dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne. Niepełnosprawność jest także jedną z przyczyn dyskryminacji 
traktowaną jako taka przez prawo antydyskryminacyjne UE i przez art. 10 Traktatu UE.


