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Poprawka 13
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG 
i 83/349/EWG w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych i 
informacji dotyczących różnorodności 
przez niektóre duże spółki oraz grupy

zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG 
i 83/349/EWG w odniesieniu do 
ujawniania informacji finansowych, 
niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże spółki 
oraz grupy

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 14
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 50 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 50 ust. 1 i art. 153 ust. 2,

Or. en

Poprawka 15
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zwiększona przejrzystość w zakresie 
działalności dużych spółek, w 
szczególności w zakresie nazw siedzib, 
charakteru działalności oraz lokalizacji 
geograficznej, obrotu, liczby pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty, zysków, 
zapłaconego podatku dochodowego oraz 
otrzymanych dotacji, jest kluczowa dla 
zapewnienia zaufania obywateli UE w 
stosunku do spółek. Obowiązkowa 
sprawozdawczość w tej dziedzinie może 
być zatem uznawana za ważny element 
odpowiedzialności biznesu i spółek wobec 
zainteresowanych stron i społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 16
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Istnieją dowody na to, że ujawnianie 
informacji niefinansowych poprawia 
politykę i systemy zarządzania spółek w 
obszarach kwestii społecznych, 
środowiska i praw człowieka, co prowadzi 
do ograniczenia negatywnych skutków 
wywołanych ich działalnością. Istnieją 
również dowody na to, że spółki, które 
odpowiednio analizują i ujawniają 
informacje niefinansowe, poprawiają 
swoją konkurencyjność, korzystają z 
oszczędności kosztów, mają łatwiejszy 
dostęp do kapitału, osiągają lepsze wyniki 
na rynkach finansowych i większą 



AM\1006654PL.doc 5/58 PE521.693v01-00

PL

stabilność.

Or. en

Poprawka 17
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Harmonizacja procedur 
sprawozdawczych na szczeblu
europejskim jest konieczna w celu 
zapewnienia zainteresowanym stronom ze 
wszystkich krajów Unii elementów 
świadczących o rzetelności i dobrej opinii 
przedsiębiorstwa.

Or. it

Poprawka 18
Josefa Andrés Barea

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 oraz dotyczących kwestii płci 
i zatrudnienia, w tym dialogu społecznego 
i poszanowania praw związkowych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
Sprawozdanie takie powinno zawierać opis 
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polityki, jej skutków, istotnych 
incydentów, jakie miały miejsce w danym 
okresie sprawozdawczym, oraz rodzajów 
ryzyka związanych z powyższymi 
obszarami.

Or. es

Poprawka 19
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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 rodzajów ryzyka
związanych z powyższymi obszarami, przy 
uwzględnieniu całego łańcucha dostaw 
spółek.

Or. en

Poprawka 20
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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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, łapownictwu i 
oszustwom podatkowym. Sprawozdanie 
takie powinno zawierać opis polityki, jej 
skutków oraz rodzajów ryzyka związanych 
z powyższymi obszarami.

Or. fr

Poprawka 21
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ujawnienie informacji 
niefinansowych powinno następować w 
oparciu o odwołującą się do oceny ryzyka 
analizę due diligence, przeprowadzoną 
przez spółki w celu rozpoznania 
negatywnych skutków, zapobiegania im 
oraz łagodzenia ich stosownie do ich 
wielkości, charakteru i kontekstu 
działalności oraz poziomu nasilenia 
ryzyka negatywnych skutków. Zasady 
dotyczące due diligence zostały określone 
w wytycznych Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych oraz w 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka wdrażających ramy ONZ 
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„Ochrona, poszanowanie i naprawa”, do 
których przestrzegania zobowiązała się 
Komisja.

Or. en

Poprawka 22
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Częstsze odwołania do istniejących 
ram w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i sprawozdawczości, jak również 
nieustanne powstawanie nowych ram, 
stymulują zmianę nastawioną na 
zrównoważoną gospodarkę światową. 
Niemniej jednak przy globalnym rozwoju 
polityki sprawozdawczości w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, w tym w 
państwach rozwijających się, 
dostosowanie i ujednolicenie ram staje się 
coraz większym wyzwaniem, które należy 
podjąć, mając na uwadze ryzyko 
nakładania się konfliktów, a nawet 
sprzeczności norm.

Or. en

Poprawka 23
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na krajowych i unijnych 

(7) Udostępniając informacje na temat 
zgodności z prawami i wartościami 
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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.

chronionymi przez normy prawa 
międzynarodowego, spółki stosują się do 
wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka wdrażających ramy ONZ 
„Ochrona, poszanowanie i naprawa” oraz 
do wytycznych Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, a także 
mogą opierać się na krajowych i unijnych 
ramach prawnych takich jak system 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) oraz na pozostałych 
międzynarodowych ramach prawnych, 
takich jak inicjatywa ONZ Global 
Compact, norma Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 26000, 
trójstronna deklaracja zasad 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczących przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej 
oraz Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza.

Or. en

Poprawka 24
Bernd Lange

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 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 

(7) Udostępniając te informacje, spółka 
może opierać się na unijnych ramach 
prawnych takich jak system 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 
(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 Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych z 2011 r., norma 
Międzynarodowej Organizacji 
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deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza.

Normalizacyjnej (ISO) 26000, trójstronna 
deklaracja zasad Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) dotyczących 
przedsiębiorstw wielonarodowych i 
polityki społecznej oraz Globalna 
Inicjatywa Sprawozdawcza. W 
szczególności jednak przedsiębiorstwa w 
UE powinny postępować zgodnie z 
wytycznymi Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych, aby 
zapewnić porównywalność polityki 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i ustanowić solidną 
normę. Pięć lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy powinno się znaleźć 
wiążącą normę.

Or. de

Poprawka 25
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W stopniu koniecznym dla 
zrozumienia oddziaływania spółek w 
zakresie praw człowieka, skutków
społecznych i środowiskowych 
sprawozdania roczne zawierają 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników właściwe dla danego sektora 
działalności. W przypadku aspektów 
środowiskowych niefinansowe wskaźniki 
powinny obejmować na przykład ocenę 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
wykorzystania energii, materiałów, 
zużycia wody i użytkowania gruntów. 
Ocena ta powinna obejmować 
szacunkową konsumpcję wspomnianych 
zasobów w łańcuchu dostaw spółki.
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Or. en

Poprawka 26
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W celu poprawy spójności i 
porównywalności informacji 
niefinansowych przekazywanych przez 
spółki Komisja powinna opracować 
zharmonizowane wytyczne obejmujące 
właściwe kluczowe wskaźniki wyników, 
metodologię pomiaru zasobów z 
uwzględnieniem ram międzynarodowych, 
szczególnie w odniesieniu do 
odpowiedzialności biznesu w zakresie 
poszanowania praw i wartości 
chronionych normami prawa 
międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 27
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) 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.
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Poprawka 28
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uzyskanie przez inwestorów dostępu 
do informacji niefinansowych stanowi 
ważny krok na drodze do stworzenia 
zachęt rynkowych i politycznych, które 
nagradzałyby inwestycje przedsiębiorstw w 
wydajność, który to moment będzie mieć 
miejsce przed rokiem 2020 w ramach 
wprowadzenia Planu działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy14.

(9) Uzyskanie przez inwestorów dostępu 
do informacji niefinansowych stanowi 
ważny krok na drodze do stworzenia 
zachęt rynkowych i politycznych, które 
nagradzałyby inwestycje przedsiębiorstw w 
wydajność, który to moment będzie mieć 
miejsce przed rokiem 2020 w ramach 
wprowadzenia Planu działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy14. Przyszłe 
środki w zakresie społecznej 
odpowiedzialność przedsiębiorstw należy 
rozpatrywać w kontekście całego 
łańcucha wartości, tzn. począwszy od 
surowców poprzez handel aż po recykling.

Or. de

Poprawka 29
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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, wielkości 
aktywów ogółem i obrotów. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w rocznym 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
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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.

niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na spółki o średniej liczbie 
pracowników większej niż 250 i o sumie 
bilansowej wyższej niż 17,5 miliona EUR 
lub o obrocie netto wyższym niż 35
milionów EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja dużej spółki powinna być zgodna z istniejącą definicją zawartą w czwartej 
dyrektywie o rachunkowości, zgodnie z którą spółka jest uznawana za dużą, jeżeli średnia 
liczba pracowników przekracza 250 osób oraz suma bilansowa przekracza 17,5 miliona EUR 
lub obrót netto przekracza 35 milionów EUR.

Poprawka 30
Josefa Andrés Barea

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. es

Poprawka 31
Josefa Andrés Barea
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: płeć i inne aspekty, np. wiek, 
różnorodność geograficzna, 
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. 
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. es

Poprawka 32
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(16) Obowiązek ujawniania informacji na 
temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
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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.

nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: wiek, płeć, niepełnosprawność,
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.

Or. el

Poprawka 33
Francisco Sosa Wagner

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 

(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, 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 
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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.

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.

Or. es

Uzasadnienie

Niepełnosprawność jest jedną z przyczyn dyskryminacji ujętych w przepisach UE o 
przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz – obok wieku, płci, pochodzenia geograficznego itp. –
uznana za takową w TUE (art. 10), ponadto Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności wzywa do włączenia tej kwestii do wszystkich polityk europejskich, co 
oznacza wpisanie ich w programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 
podmiotów publicznych i prywatnych.

Poprawka 34
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, 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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. a) Roczne sprawozdanie z działalności 
zawiera co najmniej rzetelną ocenę 
rozwoju i wyników spółki oraz jej sytuacji 
wraz z opisem zarządzania 
najważniejszym ryzykiem i niepewności, w 
obliczu których się znajduje.

Or. ro

Poprawka 36
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Roczne sprawozdanie z działalności 
zawiera rzetelną ocenę rozwoju i wyników 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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spółki oraz jej sytuacji wraz z opisem 
najważniejszego ryzyka i niepewności, w 
obliczu których się znajduje.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 37
Bernd Lange

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

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. Obowiązek 
sprawozdawczy powinien przy tym być jak 
najbardziej zgodny z wytycznymi OECD z 
2011 r. dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych.

Or. de

Poprawka 38
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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przedsiębiorstwa.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 39
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 
zawierające informacje o wpływie 
działalności przedsiębiorstwa na 
społeczeństwo, przynajmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych, zatrudnienia i płci, a także 
dialogu społecznego i poszanowania praw 
związkowych, jak również poszanowania 
praw człowieka, przeciwdziałania korupcji 
i łapownictwu, w tym:

Or. es

Poprawka 40
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit pierwszy – wprowadzenie
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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 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 (m.in. danych dotyczących 
swobody zrzeszania się, układów 
zbiorowych i zakładowych przedstawicieli 
pracowników), poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. de

Poprawka 41
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 
17,5 miliona EUR lub ich obrót netto 
przekracza 35 milionów EUR, ocena 
obejmuje także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i
łapownictwu, z uwzględnieniem pełnego 
łańcucha dostaw spółki, w tym:



AM\1006654PL.doc 21/58 PE521.693v01-00

PL

Or. en

Poprawka 42
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 500, a na dzień 
bilansowy ich suma bilansowa przekracza 
20 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena 
obejmuje także, w stosownym przypadku,
sprawozdanie niefinansowe dotyczące w 
szczególności kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie sprawozdań niefinansowych różni się w zależności od sektora przemysłowego. 
Sprawozdanie może mieć duże znaczenie dla niektórych spółek ze względu na presję rynkową, 
natomiast dla innych może być nieistotne. Należy zatem pozostawić spółkom decyzję, czy takie 
sprawozdania mają sens, tak jak przewidziano to w obecnej wersji wymogów dotyczących 
sprawozdawczości.

Poprawka 43
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/EWG
 Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b – akapit pierwszy – wprowadzenie
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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 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,
łapownictwu i oszustwom podatkowym, w 
tym:

Or. fr

Uzasadnienie

Proponuje się dodać obowiązek publikowania informacji niefinansowych, które umożliwiają 
walkę z oszustwami podatkowymi stanowiącą cel G20.

Poprawka 44
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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Or. el

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 45
Josefa Andrés Barea

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) istotne incydenty związane z tymi 
aspektami, jakie miały miejsce w danym 
okresie sprawozdawczym;

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdanie niefinansowe powinno zawierać informacje o wszelkich istotnych incydentach
mających związek z wymienionymi aspektami, ponieważ informacje te są potrzebne do 
przedstawienia klientom i inwestorom jasnej i wyczerpującej wizji wpływu działalności 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 46
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 związane z tymi kwestiami 
powiązane z działalnością spółki, które 
może spowodować lub spowodowało 
poważne negatywne skutki społeczne, 
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środowiskowe lub skutki dotyczące praw 
człowieka, oraz sposób zarządzania tym 
ryzykiem przez spółkę.

Or. en

Poprawka 47
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 przedsiębiorstwa i 
społeczeństwa, związane z tymi kwestiami 
oraz sposób zarządzania tym ryzykiem 
przez przedsiębiorstwo.

Or. es

Uzasadnienie

Powyższą zmianę proponuje się dla utrzymania spójności tekstu z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Poprawka 48
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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) główne, specyficzne dla sektora 
rodzaje ryzyka związanego z tymi 
kwestiami oraz sposób zarządzania tym 
ryzykiem przez spółkę.

Or. it
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Uzasadnienie

Ryzyko dla zainteresowanych stron jest różne w zależności od przedsiębiorstwa i nie można 
ustalić klasyfikacji ważności ryzyka bez obiektywnej i znormalizowanej parametryzacji.

Poprawka 49
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) analiza wykorzystania zasobów, w 
tym przynajmniej użytkowania gruntów, 
zużycia wody, emisji gazów 
cieplarnianych, zużycia energii i 
wykorzystania materiałów;

Or. en

Poprawka 50
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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

Spółkom pozostawia się decyzję, czy kontynuować politykę w obszarze społecznej 
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odpowiedzialności przedsiębiorstw. W takim przypadku można stwierdzić, że spółka nie 
uznaje takiej polityki za istotną dla swoich obszarów działalności gospodarczej lub 
inwestorzy nie wykazują większego zainteresowania takimi informacjami. Nie jest zatem 
jasne, dlaczego spółka miałaby to wyjaśniać.

Poprawka 51
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 przedsiębiorstwo nie stosuje żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję. Wyjaśnienie 
zawiera ocenę ryzyka decyzji o 
niestosowaniu tego rodzaju polityk.
Opis wpływu działalności przedsiębiorstwa 
na społeczeństwo dotyczy oddziaływania 
działalności przedsiębiorstwa 
informującego, a także działalności 
innych przedsiębiorstw związanych z nim 
relacjami biznesowymi, np. 
przedsiębiorstw jednej grupy, należących 
do łańcucha dostaw i podwykonawców.

Or. es

Uzasadnienie

Ważne jest, jak wskazują na to sprawozdania Parlamentu Europejskiego o społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, by sprawozdanie niefinansowe obejmowało także 
łańcuchy dostaw i podwykonawców. Konieczne jest także, by inwestorzy i konsumenci znali 
oceny ryzyka przeprowadzone przez przedsiębiorstwa niestosujące polityk w związku z 
kwestiami zawartymi w sprawozdaniu niefinansowym.

Poprawka 52
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 objęta niniejszą dyrektywą i 
posiadająca mniej niż 500 pracowników 
nie stosuje żadnej polityki odnośnie do 
przynajmniej jednej z wymienionych 
kwestii, podaje wyjaśnienie uzasadniające 
taką decyzję.

Or. en

Uzasadnienie

Podejście typu „stosować i wyjaśniać” powinno dotyczyć wyłącznie spółek liczących od 250 
do 500 pracowników. W spółkach liczących ponad 500 pracowników publikacja informacji 
przewidzianych w dyrektywie powinna być obowiązkowa.

Poprawka 53
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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 powinna wziąć pod uwagę swoje 
obowiązki w zakresie poszanowania praw 
i wartości chronionych normami prawa 
międzynarodowego. Z tego względu spółka 
stosuje się do wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka 
wdrażających ramy ONZ „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Dodatkowo spółka
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może opierać się na krajowych, unijnych 
lub międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała. Przepis ten ma zastosowanie 
bez uszczerbku dla wymagań niniejszej 
dyrektywy lub innych aktów prawnych 
Unii Europejskiej ani wytycznych 
zawierających bardziej precyzyjne zasady 
ujawniania przez spółki informacji 
niefinansowych.

Or. en

Poprawka 54
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 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, 
przedsiębiorstwo opiera się na wytycznych 
wdrażających niniejszą dyrektywę 
dotyczących sprawozdawczości 
niefinansowej, po upływie roku od ich 
przyjęcia. Uprzednio przedsiębiorstwo 
powinno co najmniej opierać się na 
wytycznych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dotyczących biznesu i 
praw człowieka wdrażających ramy ONZ 
„Ochrona, poszanowanie i naprawa” lub 
wytycznych Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych. 
Przedsiębiorstwo może także opierać się na 
krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Or. es
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Poprawka 55
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 
przedsiębiorstwa, a także wpływu na 
społeczeństwa, a w imię przejrzystości i 
porównywalności analizy zawiera ona 
zarówno finansowe, jak i niefinansowe 
kluczowe wskaźniki wyników związanych 
z daną działalnością. Analiza zawiera 
kluczowe wskaźniki wyników określone w 
wytycznych opracowanych przez Komisję, 
po upływie roku od ich przyjęcia.

Or. es

Uzasadnienie

Kluczowe wskaźniki wyników są niezwykle ważne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 
porównywalności informacji udostępnianych przez różne przedsiębiorstwa.

Poprawka 56
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 

c) W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji spółki, a 
także skutków dotyczących praw 
człowieka oraz skutków społecznych i 
środowiskowych, analiza zawiera zarówno 
finansowe, jak i niefinansowe kluczowe 
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wyników związanych z daną działalnością. wskaźniki wyników związanych z daną 
działalnością.

Or. en

Poprawka 57
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 
analiza zawiera zarówno finansowe, jak i, 
w odpowiednich przypadkach, 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związanych z daną działalnością.

Or. en

Poprawka 58
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Na potrzeby wdrożenia wymogów 
przewidzianych w art. 46 Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 
53a (nowym), który zawiera wykaz 
odpowiednich minimalnych wskaźników 
obejmujących co najmniej następujące 
informacje:
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– kwestie społeczne: dane na temat 
zatrudnienia, układów zbiorowych, 
struktury płac, bezpieczeństwa i zdrowia, 
szkoleń i edukacji, w podziale na płeć i 
region:
– środowisko: dane na temat 
wykorzystania zasobów, w tym 
przynajmniej użytkowania gruntów, 
zużycia wody, emisji gazów 
cieplarnianych, zużycia energii i 
wykorzystania materiałów;
– prawa człowieka: dane na temat liczby 
złożonych skarg i podjętych działań w 
obszarze praw człowieka w odniesieniu do 
spółki, dostawców i innych partnerów 
biznesowych.
Akty delegowane są przyjmowane w ciągu 
18 miesięcy od przyjęcia dyrektywy.

Or. en

Poprawka 59
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) Komisja powołuje komisję ds. 
wytycznych w zakresie informacji 
niefinansowych w celu wspierania 
wdrożenia wymogów w zakresie 
sprawozdawczości niefinansowej oraz 
zaangażowania zainteresowanych stron w 
opracowanie wytycznych dotyczących 
metodologii oraz stosowania 
międzynarodowych norm oraz 
niefinansowych wskaźników wyników, o 
których mowa w art. 46 ust. 1, w sposób 
wyważony i na zasadzie otwartości.
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Or. en

Poprawka 60
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Europejskie przedsiębiorstwa, które 
działają w państwach trzecich, muszą 
również przedstawiać swoją działalność w 
państwie trzecim w ramach obowiązku 
sprawozdawczego w odniesieniu do 
kwestii społecznych, środowiskowych i 
pracowniczych, a także poszanowania 
praw człowieka.

Or. de

Poprawka 61
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. 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.”;

„4. 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 
publikowanego wraz z nim lub w nim 
wzmiankowanego.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Pomimo znaczenia informacji niefinansowych spółki nadal powinny posiadać swobodę 
decyzji na temat tego, jak i gdzie je publikować. Spółki, które już publikują oddzielne raporty, 
powinny mieć możliwość kontynuowania tej praktyki.

Poprawka 62
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. 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.”

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 63
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 64
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka językowa.
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Poprawka 65
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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.”;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją już wymogi prawne dotyczące ujawniania składu zarządu. Ponadto w proponowanym 
stanowisku wyznaczono dokładne parametry, które pojawiają się, aby zapewnić specjalną 
formę polityki różnorodności w miejsce ogólnego obowiązku ujawniania.

Poprawka 66
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 

„g) opisy stosowanej przez spółkę polityki 
różnorodności składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do płci i innych
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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.”

aspektów takich jak wiek, różnorodność 
geograficzna, niepełnosprawność, 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
celów tej polityki różnorodności, sposobu 
jej realizacji oraz skutków w danym 
okresie sprawozdawczym.”

Or. es

Poprawka 67
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 aspektów takich 
jak wiek, płeć, niepełnosprawność, 
różnorodność 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 takiej decyzji.”

Or. es

Uzasadnienie

Niepełnosprawność jest jedną z przyczyn dyskryminacji ujętych w przepisach UE o 
przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz – obok wieku, płci, pochodzenia geograficznego itp. –
uznana za takową w TUE (art. 10), ponadto Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności wzywa do włączenia tej kwestii do wszystkich polityk europejskich, co 
oznacza wpisanie ich w programy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 
podmiotów publicznych i prywatnych.
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Poprawka 68
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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 aspektów takich 
jak wiek, płeć, niepełnosprawność,
różnorodność 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.”

Or. el

Poprawka 69
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 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

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

jej realizacji oraz skutków w danym 
okresie sprawozdawczym. Jeśli spółka nie 
stosuje takiej polityki, sprawozdanie 
zawiera jasne wyjaśnienie uzasadniające 
taką decyzję.”;

Or. en

Poprawka 70
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 53 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują 
wdrożenie skutecznych i odpowiednich 
mechanizmów pozwalających na 
prawidłowe rozpowszechnianie przez 
przedsiębiorstwa informacji 
niefinansowych, zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie gwarantują 
ustanowienie skutecznych procedur 
krajowych celem wypełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy, a 
także dostępność tych procedur dla 
wszystkich osób fizycznych i prawnych w 
celu zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszej dyrektywy..

Or. es

Uzasadnienie

Należy ustanowić mechanizmy specyficzne dla poszczególnych państw członkowskich celem 
prawidłowego stosowania i przestrzegania dyrektywy. Ze względu na różne uwarunkowania 
krajowe państwa członkowskie powinny dysponować konieczną elastycznością w odniesieniu 
do funkcjonowania tych mechanizmów.
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Poprawka 71
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dodaje się art. 53aa w brzmieniu:
„Artykuł 53aa

Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 46 lit. ca), powierza się 
Komisji na okres czterech lat od dnia 
….(4)*. Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż sześć miesięcy przed końcem
okresu czterech lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 46 lit. ca), może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 46 ca) wchodzi w życie tylko wtedy, 
kiedy Parlament Europejski albo Rada nie 
wyrazili sprzeciwu w terminie trzech 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowali Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Or. en

Poprawka 72
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 48 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zmiana w dyrektywie 2013/34/UE
Dodaje się art. 48a w brzmieniu:
„Artykuł 48a
Dodatkowe 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:
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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. Obowiązek określony w ust. 1 
niniejszego artykułu nie ma zastosowania 
w odniesieniu do spółki podlegającej 
prawu państwa członkowskiego, której 
spółka dominująca podlega prawu 
państwa członkowskiego i o której 
informacje zostały ujawnione zgodnie z 
ust. 1 niniejszego artykułu przez 
spółkę / jednostkę dominującą.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
podlegają badaniu zgodnie z dyrektywą 
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

Poprawka 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie z 
działalności musi zawierać rzetelną ocenę 
rozwoju i wyników oraz sytuacji jednostek 
objętych konsolidacją traktowanych jako 
całość wraz z opisem najważniejszego 

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

najważniejszym ryzykiem i niepewności, w 
obliczu których się znajdują.

Or. ro

Poprawka 74
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
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. 
Obowiązek sprawozdawczy powinien przy 
tym być jak najbardziej zgodny z 
wytycznymi OECD z 2011 r. dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych.

Or. de

Poprawka 75
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/394/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 

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 
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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:

przekracza 40 milionów EUR, ocena
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
zawierające informacje o wpływie 
działalności przedsiębiorstwa na 
społeczeństwo, przynajmniej w 
odniesieniu do kwestii środowiskowych, 
społecznych, zatrudnienia i płci, a także 
dialogu społecznego i poszanowania praw 
związkowych, a także poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. es

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie spójności niniejszej dyrektywy z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz poziomów jednakich z ustanowionymi w dyrektywach 
o rachunkowości.

Poprawka 76
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
17,5 miliona EUR lub ich obrót netto 
przekracza 35 milionów EUR, ocena
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, z uwzględnieniem pełnego 
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łańcucha dostaw spółki, w tym:

Or. en

Poprawka 77
Bernd Lange

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, ocena
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych (m.in. danych dotyczących 
swobody zrzeszania się, układów 
zbiorowych i zakładowych przedstawicieli 
pracowników), poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu, w tym:

Or. de

Poprawka 78
Jürgen Creutzmann

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 milionów EUR lub ich obrót netto 
przekracza 40 milionów EUR, ocena
zawiera, w stosownym przypadku, także 
sprawozdanie niefinansowe dotyczące w 
szczególności kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka, 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
w tym:

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie sprawozdań niefinansowych różni się w zależności od sektora przemysłowego. 
Sprawozdanie może mieć duże znaczenie dla niektórych spółek ze względu na presję rynkową, 
natomiast dla innych może być nieistotne. Należy zatem pozostawić spółkom decyzję, czy takie 
sprawozdania mają sens, tak jak przewidziano to w obecnej wersji wymogów dotyczących 
sprawozdawczości.

Poprawka 79
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 78/660/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 

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 
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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:

przekracza 40 milionów EUR, ocena
zawiera także sprawozdanie niefinansowe 
dotyczące przynajmniej kwestii 
środowiskowych, społecznych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, przeciwdziałania korupcji,
łapownictwu i oszustwom podatkowym, w 
tym:

Or. fr

Poprawka 80
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) istotne incydenty związane z tymi 
aspektami, jakie miały miejsce w danym 
okresie sprawozdawczym;

Or. es

Uzasadnienie

Sprawozdanie niefinansowe powinno zawierać informacje o wszelkich istotnych incydentach
mających związek z wymienionymi aspektami, ponieważ informacje te są potrzebne do 
przedstawienia klientom i inwestorom jasnej i wyczerpującej wizji wpływu działalności 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 81
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

(iii) ryzyko związane z tymi kwestiami 
powiązane z działalnością spółki, które 
może spowodować lub spowodowało 
poważne negatywne skutki społeczne, 
środowiskowe lub skutki dotyczące praw 
człowieka, oraz sposób zarządzania tym 
ryzykiem przez spółkę.

Or. en

Poprawka 82
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/394/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 przedsiębiorstwa i 
społeczeństwa, związane z tymi kwestiami 
oraz sposób zarządzania tym ryzykiem 
przez przedsiębiorstwo.

Or. es

Uzasadnienie

Powyższą zmianę proponuje się dla utrzymania spójności tekstu z nową definicją społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Poprawka 83
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

(iiia) analiza wykorzystania zasobów, w 
tym przynajmniej użytkowania gruntów, 
zużycia wody, emisji gazów 
cieplarnianych i wykorzystania 
materiałów.

Or. en

Poprawka 84
Jürgen Creutzmann

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

Spółkom pozostawia się decyzję, czy kontynuować politykę w obszarze społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. W takim przypadku można stwierdzić, że spółka nie 
uznaje takiej polityki za istotną dla swoich obszarów działalności gospodarczej lub 
inwestorzy nie wykazują większego zainteresowania takimi informacjami. Nie jest zatem 
jasne, dlaczego spółka miałaby to wyjaśniać.

Poprawka 85
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit czwarty
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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, podają wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję. Wyjaśnienie 
zawiera ocenę ryzyka decyzji o 
niestosowaniu tego rodzaju polityk.
Opis wpływu działalności przedsiębiorstwa 
na społeczeństwo dotyczy oddziaływania 
działalności przedsiębiorstwa objętego 
konsolidacją, a także działalności innych 
przedsiębiorstw związanych z nim 
relacjami biznesowymi, np. 
przedsiębiorstw jednej grupy, należących 
do łańcucha dostaw i podwykonawców.

Or. es

Uzasadnienie

Ważne jest, jak wskazują na to sprawozdania Parlamentu Europejskiego o społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, by sprawozdanie niefinansowe obejmowało także 
łańcuchy dostaw i podwykonawców. Konieczne jest także, by inwestorzy i konsumenci znali 
oceny ryzyka przeprowadzone przez przedsiębiorstwa niestosujące polityk w związku z 
kwestiami zawartymi w sprawozdaniu niefinansowym.

Poprawka 86
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeśli jednostki liczące mniej niż 500 
pracowników i objęte konsolidacją, 
traktowane jako całość, nie stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podaje 
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wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

Or. en

Poprawka 87
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 83/394/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, spółka powinna opierać się 
na wytycznych wdrażających niniejszą 
dyrektywę dotyczących sprawozdawczości 
niefinansowej, po upływie roku od ich 
przyjęcia. Uprzednio skonsolidowane 
roczne sprawozdanie powinno co 
najmniej opierać się na wytycznych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dotyczących biznesu i praw człowieka 
wdrażających ramy ONZ „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa”, lub wytycznych 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Skonsolidowane roczne 
sprawozdanie może opierać się także na 
krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.

Or. es

Poprawka 88
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera a
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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 powinna wziąć pod uwagę swoje 
obowiązki w zakresie poszanowania praw 
i wartości chronionych normami prawa 
międzynarodowego. Z tego względu spółka 
stosuje się do wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka 
wdrażających ramy ONZ „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” i wytycznych 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Dodatkowo spółka 
może opierać się na krajowych, unijnych 
lub międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała. Przepis ten ma zastosowanie 
bez uszczerbku dla wymagań niniejszej 
dyrektywy lub innych aktów prawnych 
Unii Europejskiej ani wytycznych 
zawierających bardziej precyzyjne zasady 
ujawniania przez spółki informacji 
niefinansowych.

Or. en

Poprawka 89
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

Analiza zawiera zarówno finansowe, jak i
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związane z daną działalnością.
Na potrzeby niniejszej dyrektywy Komisja 
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wskaźniki wyników związane z daną 
działalnością.

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 
53 (nowym), który zawiera wykaz 
odpowiednich minimalnych wskaźników 
obejmujących co najmniej następujące 
informacje:
– kwestie społeczne: dane na temat 
zatrudnienia, układów zbiorowych, 
struktury płac, bezpieczeństwa i zdrowia, 
szkoleń i edukacji, w podziale na płeć i 
region;
– środowisko: dane na temat 
wykorzystania zasobów, w tym 
przynajmniej użytkowania gruntów, 
zużycia wody, emisji gazów 
cieplarnianych, zużycia energii i 
wykorzystania materiałów;
– prawa człowieka: dane na temat liczby 
złożonych skarg i podjętych działań w 
obszarze praw człowieka w odniesieniu do 
spółki, dostawców i innych partnerów 
biznesowych.

Or. en

Poprawka 90
Josefa Andrés Barea

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, a także wpływu na 
społeczeństwa, a w imię przejrzystości i 
porównywalności analizy zawiera ona
zarówno finansowe, jak i niefinansowe 
kluczowe wskaźniki wyników związane z 
daną działalnością. Analiza zawiera 
kluczowe wskaźniki wyników określone w 
wytycznych opracowanych przez Komisję, 
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po upływie roku od ich przyjęcia.

Or. es

Uzasadnienie

Kluczowe wskaźniki wyników są niezwykle ważne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu 
porównywalności informacji udostępnianych przez różne przedsiębiorstwa.

Poprawka 91
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, jak i, w stosownym przypadku, 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związane z daną działalnością.

Or. en

Poprawka 92
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie przedsiębiorstwa, które 
działają w państwach trzecich, muszą 
również przedstawiać swoją działalność w 
państwie trzecim w ramach obowiązku 
sprawozdawczego w odniesieniu do 
kwestii społecznych, środowiskowych i 
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pracowniczych, a także poszanowania 
praw człowieka.

Or. de

Poprawka 93
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 
publikowanego wraz z nim lub w nim 
wzmiankowanego.

Or. en

Uzasadnienie

Pomimo znaczenia informacji niefinansowych spółki nadal powinny posiadać swobodę 
decyzji na temat tego, jak i gdzie je publikować. Spółki, które już publikują oddzielne raporty, 
powinny mieć możliwość kontynuowania tej praktyki.

Poprawka 94
Josefa Andrés Barea

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 83/394/EWG
Artykuł 36 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie gwarantują 
wdrożenie skutecznych i odpowiednich 
mechanizmów pozwalających na 
prawidłowe rozpowszechnianie przez 
przedsiębiorstwa informacji 
niefinansowych, zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie gwarantują 
ustanowienie skutecznych procedur 
krajowych celem wypełnienia zobowiązań 
wynikających z niniejszej dyrektywy, a 
także dostępność tych procedur dla 
wszystkich osób fizycznych i prawnych w 
celu zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

W celu uniknięcia zjawisk pseudoekologicznego marketingu i podawania informacji 
wprowadzających w błąd w państwach członkowskich powinny zostać ustanowione 
specyficzne mechanizmy krajowe prawidłowego wdrażania i stosowania dyrektywy. Ze 
względu na różne uwarunkowania krajowe państwa członkowskie powinny dysponować 
konieczną elastycznością w odniesieniu do funkcjonowania tych mechanizmów.

Poprawka 95
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 53a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dodaje się art. 53a w brzmieniu:
„Artykuł 53a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 36, powierza się Komisji na 
okres czterech lat od dnia ….(4)*. 
Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż sześć miesięcy przed końcem
okresu czterech lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 36, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 36 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyrazili sprzeciwu w terminie trzech 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowali Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
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Or. en

Poprawka 96
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/14/WE
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Zmiany w dyrektywie 2002/14/WE

W art. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w ust. 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
„d) w stosownym przypadku informacje i 
konsultacje dotyczące informacji 
niefinansowych i informacji na temat 
różnorodności zawartych w sprawozdaniu 
rocznym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa 
odpowiednio w dyrektywie 78/660/EWG i
dyrektywie 83/349/EWG.”;

Or. en

Poprawka 97
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż po upływie [trzech lat od 
przyjęcia niniejszej dyrektywy] Komisja 
dokona przeglądu przepisów art. 46 
dyrektywy 78/660 i art. 36 dyrektywy 
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83/349 oraz przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w 
stosownym przypadku wraz z wnioskami 
ustawodawczymi, na temat:
– informacji niefinansowych ujawnianych 
w praktyce, w tym stopnia uwzględnienia 
łańcucha dostaw, skuteczności i 
zapewnienia odpowiednich metod i 
wskazówek;
– postępu w zakresie sprawozdawczości 
niefinansowej na świecie;
– wdrożenia ram ONZ „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa” oraz odnośnych 
wytycznych, jak również wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych;
– używania wskaźników przyjętych w 
drodze aktów delegowanych;
– oceny wprowadzenia obowiązku 
stosowania tych wskaźników również dla 
spółek liczących 250–499 pracowników;
– efektywności istniejących mechanizmów 
weryfikacji i egzekwowania.

Or. en


