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Poprawka 24
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Jeśli chodzi o środki dotyczące 
zróżnicowania organów spółek pod 
względem płci, niniejsza dyrektywa 
pozostaje bez uszczerbku dla dyrektywy w 
sprawie wymogów kapitałowych 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej (2013/36/UE) oraz dyrektywy 
w sprawie poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie, i 
odnośnych środków (XXXX/XX/UE).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna być spójna z czwartą dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych oraz 
przyszłą dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków.

Poprawka 25
Jutta Steinruck

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, 

(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, 



PE521.487v01-00 4/40 AM\1005512PL.doc

PL

społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków oraz ryzyk 
związanych z powyższymi obszarami.

społecznych, związanych z równością płci,
integracją i zatrudnieniem –
obejmujących istnienie dialogu 
społecznego, wolność zrzeszania się, 
przestrzeganie postanowień układów 
zbiorowych i ochronę praw 
pracowniczych związanych z tworzeniem 
związków zawodowych – a także
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
polityki, jej skutków, poważniejszych 
incydentów mających miejsce w okresie 
sprawozdawczym oraz ryzyk związanych z 
powyższymi obszarami.

Or. de

Poprawka 26
Jutta Steinruck

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 

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na wytycznych
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych, a także na trójstronnej 
deklaracji zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz na Globalnej 
Inicjatywie Sprawozdawczej.
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Inicjatywa Sprawozdawcza.
(Wytyczne OECD zapewniają szerzej 
zakrojone ramy odniesienia niż główne 
zasady innych ram prawnych.
Dopuszczenie wszystkich wymienionych 
źródeł jako punktów odniesienia 
uniemożliwia porównywanie strategii 
politycznych różnych spółek w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw.)

Or. de

Poprawka 27
Malcolm Harbour

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. Ponadto 
Komisja powinna wydać niewiążące 
wytyczne, aby wyjaśnić, które z wcześniej 
wymienionych modeli najlepiej 
odpowiadają konkretnym typom 
informacji niefinansowych. Zagwarantuje 
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to, że przedsiębiorstwa wchodzące w 
zakres niniejszej dyrektywy będą spójnie 
wykorzystywać te modele w obrębie 
jednolitego rynku. Wytyczne Komisji 
uprościłyby również dokonywanie 
porównań między przedsiębiorstwami 
zgodnie z motywem 6.

Or. en

Uzasadnienie

Różne ramy wskazywane przez Komisję jako wzory do naśladowania mogą wprowadzić zamęt 
wśród przedsiębiorstw. Wydając niewiążące wytyczne Komisja powinna wyjaśnić, co uważa 
za właściwe ramy w zależności od typu informacji niefinansowych. Ponadto opracowanie 
przez Komisję takich wytycznych ułatwi porównywanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

Poprawka 28
Sirpa Pietikäinen

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 niefinansowe
informacje, spółka powinna opierać się co 
najmniej na wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka wdrażających 
ramy Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Spółki mogą 
dodatkowo opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i w takich przypadkach 
powinny wskazać, z jakich ram prawnych 
korzystają.
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Ponieważ nadmiar różnych ram 
sprawozdawczości zagraża 
porównywalności informacji 
niefinansowych i jednocześnie różne ramy 
sprawozdawczości mogą prowadzić do 
zwiększonych kosztów zgodności 
ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w 
szczególności MŚP, korzystne dla Unii 
byłoby wprowadzenie jasnego zestawu 
kryteriów dotyczących informacji 
niefinansowych. Te wspólne unijne ramy 
sprawozdawczości zagwarantowałyby 
spójne stosowanie w obrębie jednolitego 
rynku i równe szanse dla podmiotów 
gospodarczych. Komisja powinna rozwijać 
te kryteria, w tym właściwe kluczowe 
wskaźniki wyników, na podstawie 
obowiązujących ram międzynarodowych, 
o których mowa w akapicie pierwszym, 
oraz powinna zaproponować odnośne 
przepisy najpóźniej do końca 2018 r.
Komisja powinna zaproponować w 
ramach niniejszej dyrektywy, by kryteria 
te stały się wiążące.

Or. en

Poprawka 29
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W punkcie 47 deklaracji końcowej 
przyjętej podczas konferencji ONZ 
Rio+20, zatytułowanej „Takiej przyszłości 
chcemy”13, podkreśla się wagę 
sprawozdawczości przedsiębiorstw w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i 
zachęca się spółki, w stosownych 
przypadkach, do uwzględniania informacji 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w 
ich rocznych cyklach sprawozdawczych. 
Zachęca się w nim także sektor, 

(8) W punkcie 47 deklaracji końcowej 
przyjętej podczas konferencji ONZ 
Rio+20, zatytułowanej „Takiej przyszłości 
chcemy”13, podkreśla się wagę 
sprawozdawczości przedsiębiorstw w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i 
zachęca się spółki, w stosownych 
przypadkach, do uwzględniania informacji 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w 
ich rocznych cyklach sprawozdawczych. 
Zachęca się w nim także sektor, 
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zainteresowane rządy i odpowiednie 
zainteresowane strony, aby rozwijały 
modele najlepszych praktyk, w stosownych 
przypadkach za pomocą systemu ONZ, i 
wspomagały działania mające na celu 
integrację informacji finansowych i 
niefinansowych, biorąc pod uwagę 
doświadczenie płynące z istniejących już 
ram prawnych.

zainteresowane rządy i odpowiednie 
zainteresowane strony, aby rozwijały 
modele najlepszych praktyk, w stosownych 
przypadkach za pomocą systemu ONZ, i 
wspomagały działania mające na celu 
integrację informacji finansowych i 
niefinansowych, biorąc pod uwagę 
doświadczenie płynące z istniejących już 
ram prawnych. W rezultacie unijne 
przedsiębiorstwa powinny zgodnie z 
niniejszą dyrektywą mieć obowiązek 
publikowania sprawozdań 
niefinansowych jako część ich 
sprawozdania finansowego.

__________________ __________________
13 Narody Zjednoczone, „The Future We 
Want” („Takiej przyszłości chcemy”), 
dokument końcowy konferencji Narodów 
Zjednoczonych na temat zrównoważonego 
rozwoju RIO+20, A/CONF.216/L.1.

13 Narody Zjednoczone, „The Future We 
Want” („Takiej przyszłości chcemy”), 
dokument końcowy konferencji Narodów 
Zjednoczonych na temat zrównoważonego 
rozwoju RIO+20, A/CONF.216/L.1.

Or. en

Poprawka 30
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 a) Łańcuch dostaw jest integralną 
częścią tworzenia wartości dla większości 
spółek, lecz wiąże się z nim również 
potencjalne zagrożenie, jakie spółka lub 
przedsiębiorstwo może stanowić nie tylko 
dla nich samych, lecz dla szerzej pojętego 
społeczeństwa. Należy zatem dopilnować, 
by w miarę możliwości informacje zawarte 
w sprawozdaniach niefinansowych 
uwzględniały dane dotyczące całego 
łańcucha dostaw.

Or. en
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Poprawka 31
Jutta Steinruck

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 250 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 20 milionów EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 40 
milionów EUR.

Or. de

Poprawka 32
Malcolm Harbour

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 

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

średniej liczbie pracowników większej niż 
500 i o sumie bilansowej wyższej niż 20 
milionów EUR lub o obrocie netto 
wyższym niż 40 milionów EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą dla wniosku dotyczącego dyrektywy jest zagwarantowanie, że największe 
przedsiębiorstwa zapewniają akcjonariuszom, obywatelom i podatnikom dużą przejrzystość.
Rzeczywiście ich działalność, w tym jej skala, jest taka, że w interesie publicznym leży większa 
przejrzystość obejmująca więcej niż tylko informacje finansowe. Aby jednak uniknąć 
nakładania nadmiernych kosztów na organy regulacyjne, proporcjonalne będzie ograniczenie 
obowiązujących wymogów do dużych notowanych na giełdzie spółek.

Poprawka 33
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Podczas posiedzenia w dniu 22 
maja 2013 r. Rada Europejska wezwała 
do wprowadzenia obowiązkowej 
sprawozdawczości z rozbiciem na 
poszczególne kraje w odniesieniu do 
wszystkich dużych spółek i grup w ramach 
przeglądu dyrektywy 2013/34/UE. Dlatego 
też w celu zapewnienia większej 
przejrzystości w zakresie płatności na 
rzecz administracji rządowej duże 
jednostki i jednostki interesu publicznego 
powinny ujawniać istotne płatności na 
rzecz administracji rządowej dokonywane 
w krajach, w których prowadzą one 
działalność. W miarę możliwości takie 
ujawnienia powinny być publikowane 
jako załącznik do rocznych sprawozdań 
finansowych lub do skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych.

Or. en
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Poprawka 34
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z art. 51a lit. e) dyrektywy 
78/660/EWG raport biegłych rewidentów 
powinien zawierać także opinię dotyczącą 
zgodności lub braku zgodności rocznego 
sprawozdania z działalności, w tym 
informacji niefinansowych w nim
zawartych, z rocznymi sprawozdaniami 
finansowymi za ten sam rok obrotowy.

(14) Zgodnie z art. 51a lit. e) dyrektywy 
78/660/EWG raport biegłych rewidentów 
powinien zawierać także opinię w formie 
sprawozdania dotyczącego informacji 
niefinansowych zawartych w 
sprawozdaniu rocznym oraz na temat jego 
spójności z rocznymi sprawozdaniami 
finansowymi za ten sam rok obrotowy.

Or. en

Poprawka 35
Sirpa Pietikäinen

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 

(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: wiek, 
różnorodność pochodzenia geograficznego, 
niepełnosprawność, 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. 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 36
Jutta Steinruck

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 
oraz sytuacji danej spółki i całego 
łańcucha dostaw wraz z opisem 
najważniejszego ryzyka i niepewności, w 
obliczu których się znajduje. W tym 
kontekście ryzyko obejmuje niepewność 
finansową, jak również nieposzanowanie 
norm społecznych i środowiskowych.

Or. de

Poprawka 37
Jutta Steinruck

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

 Ocena ta jest zrównoważoną i pełną
analizą rozwoju i wyników spółki oraz jej 
sytuacji, zgodną z wielkością i złożonością 
przedsiębiorstwa.

Ocena ta jest zrównoważoną i pełną 
analizą rozwoju i wyników spółki oraz jej 
sytuacji, zgodną z wielkością i złożonością 
przedsiębiorstwa. W przygotowanie 
publikacji są zaangażowane rady 
zakładowe i nadzorcze. Sprawozdania 
spółek są sprawdzane przez niezależną 
jednostkę. Państwa członkowskie stosują 
sankcje w przypadku nieposzanowania 
wymogów dotyczących ujawniania 
informacji.

Or. de

Poprawka 38
Jürgen Creutzmann

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

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, w 
stosownych przypadkach ocena obejmuje 
także sprawozdanie niefinansowe 
poruszające przede wszystkim kwestie
środowiskowe, społeczne i pracownicze,
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia zasadności sporządzania sprawozdań niefinansowych różni się w zależności od 



PE521.487v01-00 14/40 AM\1005512PL.doc

PL

sektora przemysłu. Podczas gdy w przypadku niektórych spółek taka sprawozdawczość może 
być w pełni zasadna, a nawet wymuszona przez rynek, dla innych jest ona bez znaczenia. A 
zatem to spółki powinny decydować, czy taka sprawozdawczość ma sens, zgodnie z obecnymi 
wymogami dotyczącymi takich sprawozdań.

Poprawka 39
Jutta Steinruck

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

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 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 społecznych skutków 
działalności spółki oraz przynajmniej 
kwestii środowiskowych, społecznych, 
związanych z równością płci i 
zatrudnieniem – obejmujących istnienie 
dialogu społecznego, wolność zrzeszania 
się, przestrzeganie postanowień układów 
zbiorowych i ochronę praw 
pracowniczych związanych z tworzeniem 
związków zawodowych – a także 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. de

Poprawka 40
Malcolm Harbour

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

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 notowanych na 
giełdzie, 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:

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą dla wniosku dotyczącego dyrektywy jest zagwarantowanie, że największe 
przedsiębiorstwa zapewniają akcjonariuszom, obywatelom i podatnikom dużą przejrzystość.
Rzeczywiście ich działalność, w tym jej skala, jest taka, że w interesie publicznym leży większa 
przejrzystość obejmująca więcej niż tylko informacje finansowe. Aby jednak uniknąć 
nakładania nadmiernych kosztów na organy regulacyjne, proporcjonalne będzie ograniczenie 
obowiązujących wymogów do dużych notowanych na giełdzie spółek.

Poprawka 41
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ryzyko dla spółki i społeczeństwa
związane z tymi kwestiami oraz sposób 
zarządzania tym ryzykiem przez spółkę; w 
tym kontekście ryzyko dla spółki obejmuje 
niepewność finansową, jak również 
nieposzanowanie norm społecznych i 
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środowiskowych.

Or. de

Poprawka 42
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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

Uzasadnienie

Decyzja o tym, czy stosować zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 
należy do spółek. W takim wypadku można uznać, że spółka nie uważa, by taka polityka miała 
znaczenie dla jej działalności gospodarczej i/lub inwestorzy nie wykazują zainteresowania 
takimi informacjami. Nie jest jasne, dlaczego spółka powinna taką decyzję uzasadniać.

Poprawka 43
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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. de
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Poprawka 44
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – 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 stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję. Wyjaśnienie 
zawiera ocenę ryzyka decyzji o 
niestosowaniu żadnej polityki w 
odniesieniu do ww. kwestii.
Społeczny wpływ działalności spółki 
obejmuje wpływ działalności spółki 
przedstawiającej sprawozdanie oraz wpływ 
działalności innych spółek mających 
stosunki handlowe ze spółką 
przedstawiającą sprawozdanie, jak spółki 
joint venture oraz łańcuchy dostaw i 
podwykonawców.
Parlament Europejski i Rada pod koniec 
2015 r. przyjmą, a następnie będą 
regularnie aktualizować wytyczne 
dotyczące stosowania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących sprawozdania 
niefinansowego. Wytyczne te muszą się 
opierać na wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka wdrażających 
ramy Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Wytyczne te zawierają 
kluczowe wskaźniki wyników w kwestiach, 
których dotyczy sprawozdawczość.
Kluczowe wskaźniki wyników oceniające 
wpływ działalności spółki na środowisko 
muszą uwzględniać co najmniej 
użytkowanie terenu, wykorzystanie wody, 
emisje gazów cieplarnianych i 
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wykorzystanie materiałów. Wytyczne 
zawierają przepisy ogólne oraz przepisy 
sektorowe.

Or. en

Poprawka 45
Jutta Steinruck

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 opiera się na wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz na wskaźnikach 
Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej.

Or. de

Poprawka 46
Malcolm Harbour

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 korzystała.

Zgodnie z tymi ramami nie później niż 24 
miesiące od publikacji niniejszej 
dyrektywy Komisja Europejska wydaje 
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niewiążące wytyczne dotyczące zasadności 
konkretnych ram dla konkretnych typów 
sprawozdań niefinansowych w celu 
uproszczenia porównań dotyczących tych 
sprawozdań w obrębie jednolitego rynku.
Komisja Europejska określa te wytyczne 
po konsultacjach z państwami 
członkowskimi, krajowymi organami 
regulacyjnymi, przedsiębiorstwami i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Różne ramy wskazywane przez Komisję jako wzory do naśladowania w odnośnym motywie 
mogą wprowadzić zamęt wśród przedsiębiorstw. Wydając niewiążące wytyczne Komisja 
powinna wyjaśnić, co uważa za właściwe ramy w zależności od typu informacji 
niefinansowych. Ponadto opracowanie przez Komisję takich wytycznych ułatwi 
porównywanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

Poprawka 47
Sirpa Pietikäinen

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 będzie się opierać co najmniej na 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka wdrażających ramy 
Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Spółka może 
dodatkowo opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i wskazuje wówczas, z jakich 
ram prawnych korzystała.
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Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. [49 nowej 
dyrektywy 2013/34], oraz regularnie 
aktualizuje kryteria wspólnych 
europejskich ram sprawozdawczości 
niefinansowej. Kryteria te opierają się na 
obowiązujących krajowych, unijnych u 
międzynarodowych ramach oraz 
zawierają kluczowe wskaźniki wyników w 
kwestiach, których dotyczy 
sprawozdawczość.

Or. en

Poprawka 48
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotne z punktu widzenia zatrudnienia 
dane obejmują przy tym przynajmniej 
następujące wskaźniki:

Or. de

Poprawka 49
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

liczbę osób zatrudnionych w ramach 
umów o świadczenie usług;
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Or. de

Poprawka 50
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

poziom rotacji pracowników;

Or. de

Poprawka 51
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wydajność operacyjną w odniesieniu do 
zatrudnienia w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz zatrudnienia 
na czas określony;

Or. de

Poprawka 52
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit trzeci – podpunkt i c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

udział związków zawodowych, w tym 
odsetek pracowników objętych układami 
zbiorowymi.

Or. de

Poprawka 53
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

stosunek wynagrodzenia podstawowego 
mężczyzn do wynagrodzenia 
podstawowego kobiet.

Or. de

Poprawka 54
Jürgen Creutzmann

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 
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 
analiza zawiera finansowe, oraz, w 
odpowiednich przypadkach, niefinansowe 
kluczowe wskaźniki wyników związanych 
z daną działalnością.

Or. en
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Poprawka 55
Cornelis de Jong

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 
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 
wpływu społecznego, wpływu na 
środowisko i prawa człowieka oraz do 
celów zachowania przejrzystości i 
porównywalności oceny analiza zawiera 
zarówno finansowe, oraz, w odpowiednich 
przypadkach, niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związanych z daną 
działalnością.

Or. en

Poprawka 56
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 4

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 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 
razem publikowaną lub wspomnianą w 
nim.
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Or. en

Uzasadnienie

Pomimo znaczenia informacji niefinansowych spółki powinny mieć swobodę decydowania o 
tym, jak i gdzie chcą je opublikować. Spółki, które publikują już odrębne sprawozdania, 
powinny nadal móc to robić. 

Poprawka 57
Jürgen Creutzmann

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 
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

Istnieją już wymogi prawne dotyczące ujawniania składu rady. Ponadto proponowane 
stanowisko wymienia konkretne parametry, które wydają się odpowiadać konkretnym formom 
polityki różnorodności, a nie tylko wprowadzać obowiązek ujawniania.

Poprawka 58
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a
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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 aspektu płci i 
innych aspektów takich jak wiek, 
różnorodności pochodzenia 
geograficznego, niepełnosprawność,
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

Poprawka 59
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 18 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Sprawozdawczość dla poszczególnych 

krajów
2a. W informacjach dodatkowych do 
sprawozdań finansowych, duże jednostki i 
jednostki interesu publicznego powinny 
ujawniać, podając w podziale na państwo 
członkowskie i państwo trzecie, w którym 
mają siedzibę, następujące informacje na 
zasadzie skonsolidowanej na dany rok 
obrachunkowy:
a) nazwę(-y), charakter działalności 
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i lokalizację geograficzną;
b) obrót;
c) liczbę pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty;
d) sprzedaż i zakupy;
e) zysk lub stratę przed opodatkowaniem;
f) podatek dochodowy;
g) otrzymane dotacje publiczne.
(Należy umieścić przed art. 1 niniejszej 
dyrektywy)

Or. en

Poprawka 60
Jutta Steinruck

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 objętych 
konsolidacją traktowanych jako całość 
jednostek i ich dostawców wraz z opisem 
najważniejszego ryzyka i niepewności, w 
obliczu których się znajdują. W tym 
kontekście ryzyko obejmuje niepewność 
finansową, jak również nieposzanowanie 
norm społecznych i środowiskowych.

Or. de

Poprawka 61
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Ocena ta w zrównoważony sposób 
poddaje analizie rozwój i wyniki oraz 
sytuację jednostek objętych konsolidacją 
traktowanych jako całość, zgodną z 
wielkością i złożonością przedsiębiorstwa.

Ocena ta w zrównoważony sposób poddaje 
analizie rozwój i wyniki oraz sytuację 
jednostek objętych konsolidacją 
traktowanych jako całość, zgodną z 
wielkością i złożonością przedsiębiorstwa.
W przygotowanie publikacji są 
zaangażowane rady zakładowe i 
nadzorcze. Sprawozdania spółek są 
sprawdzane przez niezależną jednostkę.
Państwa członkowskie stosują sankcje w 
przypadku nieposzanowania wymogów 
dotyczących ujawniania informacji.

Or. de

Poprawka 62
Jürgen Creutzmann

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

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, w 
stosownych przypadkach ocena zawiera 
także sprawozdanie niefinansowe, w 
szczególności dotyczące kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:
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Or. en

Uzasadnienie

Kwestia zasadności sporządzania sprawozdań niefinansowych różni się w zależności od 
sektora przemysłu. Podczas gdy w przypadku niektórych spółek taka sprawozdawczość może 
być w pełni zasadna, a nawet wymuszona przez rynek, dla innych jest ona bez znaczenia. A 
zatem to spółki powinny decydować, czy taka sprawozdawczość ma sens, zgodnie z obecnymi 
wymogami dotyczącymi takich sprawozdań.

Poprawka 63
Jutta Steinruck

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

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, ocena 
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące społecznych skutków 
działalności spółki oraz przynajmniej 
kwestii środowiskowych, społecznych, 
związanych z równością płci i 
zatrudnieniem – obejmujących istnienie 
dialogu społecznego, wolność zrzeszania 
się, przestrzeganie postanowień układów 
zbiorowych i ochronę praw 
pracowniczych związanych z tworzeniem 
związków zawodowych – a także 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. de
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Poprawka 64
Malcolm Harbour

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

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 notowanych na giełdzie
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, ocena zawiera także 
sprawozdanie niefinansowe dotyczące 
przynajmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Podstawą dla wniosku dotyczącego dyrektywy jest zagwarantowanie, że największe 
przedsiębiorstwa zapewniają akcjonariuszom, obywatelom i podatnikom dużą przejrzystość.
Rzeczywiście ich działalność, w tym jej skala, jest taka, że w interesie publicznym leży większa 
przejrzystość obejmująca więcej niż tylko informacje finansowe. Aby jednak uniknąć 
nakładania nadmiernych kosztów na organy regulacyjne, proporcjonalne będzie ograniczenie 
obowiązujących wymogów do dużych notowanych na giełdzie spółek.

Poprawka 65
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci – wprowadzenie
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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 miliona 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 całego 
łańcucha dostaw przedsiębiorstwa, w tym:

Or. en

Poprawka 66
Jutta Steinruck

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.

ryzyko dla spółki i społeczeństwa
związane z tymi kwestiami oraz sposób 
zarządzania tym ryzykiem przez spółkę; w 
tym kontekście ryzyko dla spółki obejmuje 
niepewność finansową, jak również 
nieposzanowanie norm społecznych i 
środowiskowych.

Or. de

Poprawka 67
Jürgen Creutzmann
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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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o tym, czy stosować zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 
należy do spółek. W takim wypadku można uznać, że spółka nie uważa, by taka polityka miała 
znaczenie dla jej działalności gospodarczej i/lub inwestorzy nie wykazują zainteresowania 
takimi informacjami. Nie jest jasne, dlaczego spółka powinna taką decyzję uzasadniać.

Poprawka 68
Jutta Steinruck

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 69
Cornelis de Jong
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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 jednostka objęta konsolidacją, 
traktowana jako całość, nie stosuje żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje ona
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.
Wyjaśnienie zawiera ocenę ryzyka decyzji 
o niestosowaniu żadnej polityki w 
odniesieniu do ww. kwestii.
Społeczny wpływ działalności spółki 
obejmuje wpływ działalności spółki objętej 
konsolidacją oraz wpływ działalności 
innych spółek mających stosunki 
handlowe ze spółką przedstawiającą 
sprawozdanie, jak spółki joint venture 
oraz łańcuchy dostaw i podwykonawców.
Parlament Europejski i Rada pod koniec 
2015 r. przyjmą, a następnie będą 
regularnie aktualizować wytyczne 
dotyczące stosowania środków niniejszej 
dyrektywy dotyczących sprawozdania 
niefinansowego. Wytyczne te muszą się 
opierać na wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka wdrażających 
ramy Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Wytyczne te zawierają 
kluczowe wskaźniki wyników w kwestiach, 
których dotyczy sprawozdawczość.
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
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Poprawka 70
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przedstawiając te informacje niefinansowe 
w skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniu z działalności, spółka opiera 
się na wytycznych Organizacji Współpracy 
Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych oraz na 
wskaźnikach Globalnej Inicjatywy 
Sprawozdawczej.

Or. de

Poprawka 71
Malcolm Harbour

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Zgodnie z tymi ramami nie później niż 24 
miesiące od publikacji niniejszej 
dyrektywy Komisja Europejska wydaje 
niewiążące wytyczne dotyczące zasadności 
konkretnych ram dla konkretnych typów 
sprawozdań niefinansowych w celu 
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uproszczenia porównań dotyczących tych 
sprawozdań w obrębie jednolitego rynku.
Komisja Europejska określa te wytyczne 
po konsultacjach z państwami 
członkowskimi, krajowymi organami 
regulacyjnymi, przedsiębiorstwami i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Różne ramy wskazywane przez Komisję jako wzory do naśladowania w odnośnym motywie 
mogą wprowadzić zamęt wśród przedsiębiorstw. Wydając niewiążące wytyczne Komisja 
powinna wyjaśnić, co uważa za właściwe ramy w zależności od typu informacji 
niefinansowych. Ponadto opracowanie przez Komisję takich wytycznych ułatwi 
porównywanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

Poprawka 72
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przedstawiając te informacje niefinansowe, 
spółka będzie się opierać co najmniej na 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka wdrażających ramy 
Narodów Zjednoczonych „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Spółka może 
dodatkowo opierać się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i wskazuje wówczas, z jakich 
ram prawnych korzystała.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. [49 nowej 
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dyrektywy 2013/34], oraz regularnie 
aktualizuje kryteria wspólnych 
europejskich ram sprawozdawczości 
niefinansowej. Kryteria te opierają się na 
obowiązujących krajowych, unijnych u 
międzynarodowych ramach oraz 
zawierają kluczowe wskaźniki wyników w 
kwestiach, których dotyczy 
sprawozdawczość.

Or. en

Poprawka 73
Jutta Steinruck

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotne z punktu widzenia zatrudnienia 
dane obejmują przy tym przynajmniej 
następujące wskaźniki:

Or. de

Poprawka 74
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty – podpunkt i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

liczbę osób zatrudnionych w ramach 
umów o świadczenie usług;

Or. de



PE521.487v01-00 36/40 AM\1005512PL.doc

PL

Poprawka 75
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

poziom rotacji pracowników;

Or. de

Poprawka 76
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wydajność operacyjną w odniesieniu do 
zatrudnienia w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz zatrudnienia 
na czas określony;

Or. de

Poprawka 77
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty – podpunkt i c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

udział związków zawodowych, w tym 
odsetek pracowników objętych układami 
zbiorowymi;
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Poprawka 78
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty – podpunkt i d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

stosunek wynagrodzenia podstawowego 
mężczyzn do wynagrodzenia 
podstawowego kobiet.

Or. de

Poprawka 79
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 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 analiza zawiera zarówno 
finansowe oraz, w stosownych 
przypadkach, niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związane z daną 
działalnością.

Or. en

Poprawka 80
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
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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 spółki oraz 
wpływu społecznego, wpływu na 
środowisko i prawa człowieka oraz do 
celów zachowania przejrzystości i 
porównywalności oceny analiza zawiera 
zarówno finansowe, jak i niefinansowe 
kluczowe wskaźniki wyników związanych 
z daną działalnością.

Or. en

Poprawka 81
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36 – 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 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, 
razem publikowaną lub wspomnianą w 
nim.

Or. en
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Uzasadnienie

Pomimo znaczenia informacji niefinansowych spółki powinny mieć swobodę decydowania o 
tym, jak i gdzie chcą je opublikować. Spółki, które publikują już odrębne sprawozdania, 
powinny nadal móc to robić. 

Poprawka 82
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a
Zmiany w dyrektywie 2013/34/UE

W dyrektywie 2013/34/UE wprowadza się 
następujące zmiany:
(1) Dodaje się artykuł w następującym 
brzmieniu:
„Article 41a
Ujawnianie informacji odnośnie do 
poszczególnych państw i wszystkich 
sektorów
1. Państwa członkowskie wymagają od 
wszystkich spółek, aby corocznie 
ujawniały, podając w podziale na państwo 
członkowskie i państwo trzecie, w którym 
mają siedzibę, następujące informacje na 
zasadzie skonsolidowanej na dany rok 
obrachunkowy:
a) nazwę(-y), charakter działalności 
i lokalizację geograficzną;
b) obrót,
c) liczbę pracowników w przeliczeniu na 
pełne etaty;
d) zysk lub stratę przed opodatkowaniem;
e) podatek dochodowy;
f) otrzymane dotacje publiczne.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
podlegają badaniu zgodnie z dyrektywą 
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2006/43/WE i są publikowane, w miarę 
możliwości, jako załącznik do rocznych 
sprawozdań finansowych danej spółki lub, 
w stosownych przypadkach, do jej 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych.

Or. en


