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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Istotą przedmiotowego wniosku dotyczącego dyrektywy jest ukazanie znaczenia
przedstawiania przez przedsiębiorstwa informacji niefinansowych. Dyrektywa ta koncentruje 
się na informacjach dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa jednak, że niezwykle ważne jest włączenie w 
jej zakres również kwestii dotyczących aspektu płci. Zrównoważone połączenie niezbędnych 
elementów pozwoli na udzielenie akcjonariuszom rocznych informacji niefinansowych, które 
są kluczowe dla wyników działalności spółek. 

Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że aby dyrektywa przyniosła 
pożądane skutki, powinna mieć zastosowanie do spółek zatrudniających ponad 250 
pracowników i spółek, których suma bilansowa przekracza 20 milionów EUR lub obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR. Proponowane wartości były uprzednio przytaczane w różnych 
aktach prawnych UE i są często stosowane, by odróżnić MŚP od dużych spółek. Poprawa 
przejrzystości odgrywa bowiem ważną rolę w skutecznym funkcjonowaniu jednolitego rynku. 
Zdolność do porównywania w łatwiejszy sposób informacji o działalności spółek może 
pomóc inwestorom i udziałowcom w podjęciu lepszej decyzji. 

Obowiązkowe ujawnianie polityki różnorodności, a w szczególności polityki zmierzającej do 
zapewnienia różnorodności płci ma duży wpływ na wyniki spółek. Ponadto zrównoważona 
reprezentacja kobiet i mężczyzn w zarządach jest dla spółek korzystna, gdyż odzwierciedla 
specyfikę demograficzną kluczowych grup zainteresowanych podmiotów, takich jak 
pracownicy, konsumenci i inwestorzy. 

Aby zapewnić prawdziwą równość płci, spółki są zachęcane do przeprowadzenia analizy siły 
roboczej, w której dane powinny być podzielone ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, 
typ umowy o pracę oraz płeć. Pula umiejętności, w której 60% europejskich absolwentów 
uczelni wyższych to kobiety, powinna być skuteczniej wykorzystywana. Dla osiągnięcia 
celów różnorodności płci, duże spółki i grupy powinny opracować strategie pozwalające 
kobietom pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym. Ponadto spółki powinny 
organizować szkolenia, umożliwiać rozwijanie potencjału oraz prowadzić wymianę 
najlepszych praktyk, a także stworzyć sieci współpracy oraz systemy mentorskie.  

Państwa członkowskie powinny ustanowić kary administracyjne i finansowe dla spółek 
nieprzestrzegających dyrektywy oraz opracować strategie wprowadzania w życie dyrektywy i 
informować o wynikach ich realizacji. Jednakże Komisja Europejska powinna dać państwom 
członkowskim wytyczne w zakresie najlepszych praktyk, w których przewidziany zostanie 
również udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 
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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 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, 
równości 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 
obszarami.

Or. en

Poprawka 2

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 

(11) Zasięg tych wymogów dotyczących 
ujawniania informacji niefinansowych 
powinien być zdefiniowany w zależności 
od średniej liczby pracowników, ich płci,
wielkości aktywów ogółem i obrotów. 
MŚP należy zwolnić z dodatkowych 
wymogów, a obowiązek zamieszczania w 
rocznym sprawozdaniu z działalności 
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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.

sprawozdania niefinansowego powinien 
być nałożony jedynie na spółki o średniej 
liczbie pracowników większej niż 250 i o 
sumie bilansowej wyższej niż 20 milionów 
EUR lub o obrocie netto wyższym niż 40 
milionów EUR.

Or. en

Poprawka 3

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 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.

(15) Zróżnicowanie kompetencji i 
poglądów członków organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych, w tym różnorodność płci w 
spółkach sprzyja dobremu zrozumieniu 
organizacji przedsiębiorstwa i dotyczących 
go kwestii. Potwierdzono, że różnorodność 
płci, zwłaszcza na najwyższych 
stanowiskach, wpływa korzystnie na ład 
korporacyjny, jakość procesu decyzyjnego 
oraz wyniki osiągane przez spółkę. 
Ponadto zróżnicowanie składu zarządu 
jest korzystne dla spółek, gdyż 
odzwierciedla ono specyfikę 
demograficzną głównych grup 
zainteresowanych podmiotów, takich jak 
pracownicy, klienci i inwestorzy.
Dodatkowo 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 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, zwłaszcza 
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różnorodności płci, 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. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Spółki powinny przyjąć strategie na 
rzecz różnorodności, które przyczyniają 
się do osiągnięcia równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym oraz 
wspierają system mentorski, sieci 
współpracy oraz odpowiednie szkolenia 
dla osób na stanowiskach kierowniczych.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Spółki powinny dopilnować, by 
aspekty równości płci były uwzględniane 
we wszystkich działaniach, wspierać 
rozwój zasobów ludzkich oraz 
zagwarantować bezpieczne i zdrowe 
środowisko pracy.

Or. en
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Poprawka 6

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 aspektu płci i 
innych aspektów takich jak: 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. Spółki, które 
nie posiadają takiej polityki różnorodności,
powinny podlegać karom 
administracyjnym i finansowym.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W Europejskim pakcie na rzecz 
równości płci na lata 2011–2020 
przyjętym dnia 7 marca 2011 r. Rada 
uznała, że polityka w zakresie równości 
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płci jest kluczowa dla wzrostu 
gospodarczego, dobrobytu i 
konkurencyjności, potwierdziła swoje 
zobowiązanie do zniwelowania różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn z myślą o 
osiągnięciu celów wyznaczonych w 
strategii „Europa 2020” i wezwała do 
podjęcia działań na rzecz wsparcia 
równego udziału kobiet i mężczyzn w 
procesach decyzyjnych na wszystkich 
szczeblach i we wszystkich dziedzinach w 
celu pełnego wykorzystania talentów całej 
populacji. W kwestiach związanych z 
różnorodnością płci przepisy niniejszej 
dyrektywy powinny stanowić uzupełnienie 
przepisów przyszłej dyrektywy w sprawie 
poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie i 
odnośnych środków.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych ani zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym 
wolności działalności gospodarczej, 
poszanowania życia prywatnego oraz 
ochrony danych osobowych. Niniejsza 
dyrektywa powinna być wykonywana 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(18) Niniejsza dyrektywa nie narusza praw 
podstawowych ani zasad uznanych w 
szczególności w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym 
zasady niedyskryminacji, równości kobiet 
i mężczyzn, wolności działalności 
gospodarczej, poszanowania życia 
prywatnego oraz ochrony danych 
osobowych. Niniejsza dyrektywa powinna 
być wykonywana zgodnie z tymi prawami 
i zasadami.

Or. en
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 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:

b) 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 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, zagadnienia równości 
płci, poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(iii) ryzyko dla spółki i społeczeństwa
związane z tymi kwestiami oraz sposób 
zarządzania tym ryzykiem przez spółkę.

Or. en



PE519.762v01-00 10/15 PA\1004523PL.doc

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 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 stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podlega karom 
administracyjnym i finansowym.

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 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.

c) W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki oraz 
kwestii środowiskowych, społecznych i 
dotyczących praw człowieka, w tym z 
perspektywy równości płci, analiza zawiera 
zarówno finansowe, jak i, w odpowiednich 
przypadkach, niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związanych z daną 
działalnością.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) W celu poprawy przejrzystości w 
zakresie równości płci w miejscu pracy 
spółki mogą przedstawić analizy ogółu siły 
roboczej, w tym wynagrodzeń 
pracowniczych, przy zastosowaniu 
podziału danych ze względu na rodzaj 
wykonywanej pracy, typ umowy o pracę 
oraz płeć.

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) 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.”;

g) opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektu płci i 
innych aspektów takich jak wiek, 
różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, celów tej 
polityki różnorodności, sposobu jej 
realizacji oraz skutków w danym okresie 
sprawozdawczym. Skuteczne 
monitorowanie równych możliwości i 
różnorodności w miejscu pracy jest 
ważnym aspektem ulepszonego 
zarządzania kapitałem ludzkim oraz 
praktyki w zakresie zapewnienia równości. 
Jeśli spółka nie stosuje takiej polityki,
podlega karom administracyjnym i 
finansowym.

Or. en
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 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, równości płci,
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- (iii) ryzyko związane z tymi kwestiami 
oraz sposób zarządzania tym ryzykiem 
przez spółkę.

- (iii) ryzyko dla spółki i społeczeństwa
związane z tymi kwestiami oraz sposób 
zarządzania tym ryzykiem przez spółkę.

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 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 stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podlega 
karom administracyjnym i finansowym.

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji tych 
jednostek analiza zawiera zarówno 
finansowe oraz niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związane z daną 
działalnością.

W stopniu koniecznym dla zrozumienia
rozwoju, wyników lub sytuacji tych 
jednostek oraz kwestii środowiskowych, 
społecznych i dotyczących praw człowieka, 
w tym z perspektywy równości płci, analiza 
zawiera zarówno finansowe oraz 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związane z daną działalnością.

Or. en

Poprawka 19

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

6a. W celu poprawy przejrzystości w 
zakresie równości płci w miejscu pracy 
spółki mogą przedstawić analizy ogółu siły 
roboczej, w tym wynagrodzeń 
pracowniczych, przy zastosowaniu 
podziału danych ze względu na rodzaj 
wykonywanej pracy, typ umowy o pracę 
oraz płeć.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[…] r. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczne środki w celu monitorowania i 
egzekwowania pełnego i dokładnego 
ujawnienia informacji niefinansowych 
przez spółki zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie wprowadzają w życie 
przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[…] r. Niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 a nowy
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Wytyczne Komisji
Komisja określa najlepsze praktyki i w 
okresie roku od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy opracowuje wytyczne dotyczące 
najlepszych praktyk w zakresie 
sprawozdawczości spółek we współpracy z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, tak by wesprzeć spółki w 
ich sprawozdawczości.

Or. en


