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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza 
się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i 
usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0207),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0103/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 

                                               
1 Dz.U. L …



PE521.714v01-00 6/38 PR\1006774PL.doc

PL

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

dyrektywę Rady 2013/34/UE w 
odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże
przedsiębiorstwa oraz grupy

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywy 78/660/EWG i 83/349/EWG zostały uchylone dyrektywą 2013/34/UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Akt o 
jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na 
rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego«”9, 
przyjętym w dniu 13 kwietnia 2011 r., 
Komisja zidentyfikowała konieczność 
poprawy przejrzystości danych 
dotyczących przestrzegania norm 
społecznych i ochrony środowiska 
dostarczanych przez spółki ze wszystkich 
sektorów celem zapewnienia równych 
warunków działania.

(1) W komunikacie do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowanym „Akt 
o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na 
rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz 
nowego wzrostu gospodarczego«”9, 
przyjętym w dniu 13 kwietnia 2011 r., 
Komisja zidentyfikowała konieczność 
poprawy przejrzystości danych 
dotyczących przestrzegania norm 
społecznych i ochrony środowiska 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa ze 
wszystkich sektorów celem zapewnienia 
równych warunków działania.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 final z dnia 13 kwietnia 
2011 r.

9 COM(2011)0206 z dnia 13 kwietnia 2011 
r.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Kwestia konieczności poprawy 
stosowanej przez spółki polityki 
ujawniania informacji dotyczących kwestii 
społecznych i środowiskowych poprzez 
przedstawienie odpowiedniego wniosku 
ustawodawczego została przypomniana w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowanym „Odnowiona 
strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw”10, przyjętym dnia 25 
października 2011 r.

(2) Kwestia konieczności poprawy
stosowanej przez przedsiębiorstwa polityki 
ujawniania informacji dotyczących kwestii 
społecznych i środowiskowych poprzez 
przedstawienie odpowiedniego wniosku 
ustawodawczego została przypomniana w 
komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowanym
„Odnowiona strategia UE na lata 2011–
2014 dotycząca społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw”10, 
przyjętym dnia 25 października 2011 r.

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

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

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Parlament Europejski w swoich 
rezolucjach z dnia 6 lutego 2013 r. 
zatytułowanych „Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: 
rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne 
zachowanie przedsiębiorstw a trwały 
wzrost”11 oraz „Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie 
o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”12 podkreślił 

(3) Parlament Europejski w swoich 
rezolucjach z dnia 6 lutego 2013 r. 
zatytułowanych „Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: 
rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne 
zachowanie przedsiębiorstw a trwały 
wzrost”11 oraz „Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie 
o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”12 podkreślił 
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znaczenie ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji na temat 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
informacje dotyczące czynników 
społecznych i środowiskowych, w celu 
określenia zagrożeń dla zrównoważonego 
rozwoju oraz zwiększenia zaufania 
inwestorów i konsumentów, a także
wezwał Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego ujawniania 
informacji niefinansowych przez spółki.

znaczenie ujawniania przez 
przedsiębiorstwa informacji na temat 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
informacje dotyczące czynników 
społecznych i środowiskowych, w celu 
określenia zagrożeń dla zrównoważonego 
rozwoju oraz zwiększenia zaufania 
inwestorów i konsumentów. Zatem 
Parlament Europejski wezwał Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego
dotyczącego ujawniania informacji 
niefinansowych przez przedsiębiorstwa 
pozwalającego na dużą elastyczność 
działania, aby uwzględnić 
wielowymiarowy charakter społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
różnorodność strategii w zakresie
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw wprowadzanych przez 
przedsiębiorstwa przy zapewnieniu 
odpowiedniej porównywalności 
umożliwiającej spełnianie potrzeb 
inwestorów oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, a także koniecznym 
zapewnieniu konsumentom łatwego 
dostępu do informacji na temat wpływu 
przedsiębiorstw na społeczeństwo.

__________________ __________________
11 Sprawozdanie w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw:
rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne 
zachowanie przedsiębiorstw a trwały 
wzrost (2012/2098(INI)); Komisja Prawna. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

11 Sprawozdanie w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw:
rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne 
zachowanie przedsiębiorstw a trwały 
wzrost (2012/2098(INI)); Komisja Prawna. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Sprawozdanie w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie 
o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (2012/2097(INI));
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-

12 Sprawozdanie w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie 
o interesy obywateli a droga do trwałego 
ożywienia gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (2012/2097(INI));
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
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0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Koordynacja przepisów krajowych 
dotyczących ujawniania informacji 
niefinansowych przez duże spółki 
kapitałowe leży w dużym interesie 
zarówno samych spółek, jak i 
akcjonariuszy, wspólników i innych 
zainteresowanych stron. Koordynacja na 
tym polu jest konieczna, ponieważ 
większość przedsiębiorstw działa w więcej 
niż jednym państwie członkowskim.

(4) Koordynacja przepisów krajowych 
dotyczących ujawniania informacji 
niefinansowych przez duże spółki 
kapitałowe leży w dużym interesie 
zarówno samych przedsiębiorstw, jak i 
akcjonariuszy, wspólników i innych 
zainteresowanych stron. Koordynacja na 
tym polu jest konieczna, ponieważ 
większość przedsiębiorstw działa w więcej 
niż jednym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 7

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 przedsiębiorstwa
obowiązek zamieszczania w 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. W stosownych przypadkach 
sprawozdanie niefinansowe powinno 
również zawierać odniesienie do procesów 
due diligence wdrażanych przez 
przedsiębiorstwo w celu zidentyfikowania 
i złagodzenia aktualnego lub 
potencjalnego negatywnego wpływu bądź 
zapobieżenia mu odpowiednio do 
rozmiaru przedsiębiorstwa, a także 
charakteru i kontekstu prowadzonej przez 
nie działalności.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe,
sprawozdanie powinno w stosownych 
przypadkach zawierać szczegółowe 
informacje na temat możliwego do 
przewidzenia wpływu działalności 
przedsiębiorstwa na środowisko, zdrowie i 
bezpieczeństwo, wykorzystanie energii 
odnawialnej i nieodnawialnej, emisje 
gazów cieplarnianych oraz 
zanieczyszczenie powietrza. W kwestiach 
socjalnych i pracowniczych informacje 
zawarte w sprawozdaniu powinny 
dotyczyć zwłaszcza stosunków 
utrzymywanych przez przedsiębiorstwo z 
podwykonawcami, wdrażania przez nie 
podstawowych konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), warunków pracy, dialogu 
społecznego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz dialogu ze społecznościami 
lokalnymi, a także działań 
podejmowanych w celu zagwarantowania 
ochrony i rozwoju tych społeczności. Pod 
względem praw człowieka, walki z 
korupcją oraz łapownictwem 
sprawozdanie niefinansowe powinno 
zawierać jako minimum informacje 
dotyczące zapobiegania naruszaniu praw 
człowieka oraz dostępnych instrumentów 
walki z korupcją i łapownictwem.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Przedsiębiorstwa powinny 
przedstawiać odpowiednie informacje na 
temat kwestii, które mogą wywrzeć 
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najpoważniejszy wpływ, a także kwestii, 
które już taki wpływ wywarły. Rozmiar 
wpływu ocenia się na podstawie jego 
zakresu i stopnia. Ryzyko negatywnego 
wpływu może wynikać z własnej 
działalności przedsiębiorstwa lub może 
być powiązane z prowadzonymi przez nie 
działaniami, z jego produktami lub 
powiązaniami handlowymi.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Ujawnienie informacji na temat 
głównych zagrożeń, mających nastąpić 
zmian lub kwestii będących przedmiotem 
negocjacji może doprowadzić do 
ujawnienia poufnych informacji 
handlowych, a w konsekwencji wywrzeć 
negatywny wpływ na model biznesowy i 
docelowo doprowadzić do zakłócenia 
konkurencji. Dlatego też członkowie 
organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych powinni 
mieć możliwość podjęcia decyzji o 
ujawnieniu bądź nie takich informacji, 
gdyby ich ujawnienie mogłoby znacząco 
wpłynąć na interesy przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
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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,
przedsiębiorstwa powinny co do zasady
opierać się na wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka 
wdrażających ramy ONZ „Ochrona, 
poszanowanie i naprawa”, wytycznych 
Organizacji Współpracy Regionalnej i 
Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych i trójstronnej deklaracji 
zasad MOP dotyczącej przedsiębiorstw 
wielonarodowych i polityki społecznej 
Przedsiębiorstwa mogą również opierać 
się na ramach krajowych, ramach
unijnych, takich jak wspólnotowy system 
ekozarządania i audytu (EMAS) oraz na 
międzynarodowych ramach prawnych, 
takich jak inicjatywa ONZ Global 
Compact, norma Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 26000, 
Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza, 
Carbon Disclosure Project (CDP) i 
Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB).

Or. en

Poprawka 12

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.

(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 przedsiębiorstwa, w 
stosownych przypadkach, do 
uwzględniania informacji dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w ich rocznych 
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Zachęca się w nim także sektor, 
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.

cyklach sprawozdawczych. Zachęca się w 
nim także sektor, 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.

__________________ __________________
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 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Większa przejrzystość, jeżeli chodzi o 
działalność dużych przedsiębiorstw i grup, 
ma znaczenie dla ochrony dochodów i 
zapewnienia wiary obywateli w 
sprawiedliwość i skuteczność systemów 
podatkowych, a także ich zaufania do 
dużych przedsiębiorstw i grup. Zatem w 
swych konkluzjach z 22 maja 2013 r. 
Rada Europejska wezwała do poczynienia 
szybkich postępów w dziedzinie walki z 
uchylaniem się od opodatkowania i 
oszustwami podatkowymi oraz 
postanowiła między innymi dokonać 
analizy wniosku zmieniającego dyrektywy 
w sprawie ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez duże przedsiębiorstwa 
i grupy przedsiębiorstw, szczególnie pod 
kątem zapewniania, by składały one 
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sprawozdania w rozbiciu na poszczególne 
kraje. W tym celu Komisja, dokonując 
przeglądu zasad sprawozdawczości 
zawartych w dyrektywie 2013/34/WE, 
powinna wziąć pod uwagę wprowadzenie 
wobec dużych przedsiębiorstw i jednostek 
interesu publicznego obowiązku 
corocznego podawania do wiadomości 
publicznej sprawozdań dotyczących 
każdego państwa członkowskiego i kraju 
trzeciego, w których prowadzą 
działalność, zawierających co do 
minimum informacje na temat zysków i 
strat netto, podatku od zysków lub strat 
oraz otrzymanych dotacji publicznych.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Podczas posiedzenia w dniach 24-25 
marca 2011 r. Rada Europejska wezwała 
do zmniejszenia ogólnych obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza tych 
dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym, a 
także zaproponowała środki zwiększające 
wydajność, podczas gdy strategia „Europa 
2020” na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu ma na celu 
poprawę otoczenia biznesowego MŚP oraz 
promowanie ich umiędzynarodowienia.
Zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą 
skalę”, wymogi dotyczące ujawniania 
informacji nałożone dyrektywami 
78/660/EWG i 83/349/EWG powinny mieć 
zatem zastosowanie jedynie wobec 
niektórych dużych spółek i grup.

(10) Podczas posiedzenia w dniach 24-25 
marca 2011 r. Rada Europejska wezwała 
do zmniejszenia ogólnych obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza tych 
dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), zarówno na 
poziomie europejskim, jak i krajowym, a 
także zaproponowała środki zwiększające 
wydajność, podczas gdy strategia „Europa 
2020” na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu ma na celu 
poprawę otoczenia biznesowego MŚP oraz 
promowanie ich umiędzynarodowienia.
Zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą 
skalę”, wymogi dotyczące ujawniania 
informacji nałożone dyrektywą 
2013/34/UE powinny mieć zatem 
zastosowanie jedynie wobec niektórych 
dużych spółek i grup.



PE521.714v01-00 16/38 PR\1006774PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 15

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, sumy 
bilansowej i obrotów netto. MŚP należy 
zwolnić z dodatkowych wymogów, a 
obowiązek zamieszczania w sprawozdaniu 
z działalności sprawozdania 
niefinansowego powinien być nałożony 
jedynie na duże przedsiębiorstwa i grupy o 
średniej liczbie pracowników większej niż 
500.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Niektóre przedsiębiorstwa i grupy 
objęte zakresem dyrektywy 2013/34/UE
przygotowują już dobrowolnie raporty 
dotyczące kwestii niefinansowych.
Przedsiębiorstwa te nie powinny podlegać 
obowiązkowi zamieszczania w 
sprawozdaniu z działalności sprawozdania 
niefinansowego, o ile raport dotyczy tego 
samego roku obrotowego, jego treść co 
najmniej pokrywa się z treścią wymaganą 
na mocy niniejszej dyrektywy oraz stanowi 
on załącznik do sprawozdania z 
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rocznego. działalności.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wiele przedsiębiorstw objętych 
zakresem dyrektywy 78/660/EWG należy 
do grup przedsiębiorstw. Należy zatem 
sporządzać skonsolidowane roczne
sprawozdania z działalności, aby 
informacje dotyczące takich grup 
przedsiębiorstw mogły być przekazywane 
członkom grupy oraz osobom trzecim.
Przepisy krajowe regulujące 
skonsolidowane roczne sprawozdania z 
działalności powinny zatem być 
skoordynowane w celu zapewnienia 
porównywalności i spójności informacji, 
które jednostki powinny ogłaszać w Unii.

(13) Wiele przedsiębiorstw objętych 
zakresem dyrektywy 2013/34/EWG należy 
do grup przedsiębiorstw. Należy zatem 
sporządzać skonsolidowane sprawozdania 
z działalności, aby informacje dotyczące 
takich grup przedsiębiorstw mogły być 
przekazywane członkom grupy oraz 
osobom trzecim. Przepisy krajowe 
regulujące skonsolidowane sprawozdania z 
działalności powinny zatem być 
skoordynowane w celu zapewnienia 
porównywalności i spójności informacji, 
które jednostki powinny ogłaszać w Unii.

Or. en

Poprawka 18

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.

skreślony
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Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zróżnicowanie kompetencji i 
poglądów członków organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych w spółkach sprzyja dobremu 
zrozumieniu organizacji przedsiębiorstwa i 
dotyczących go kwestii. Pozwala to 
członkom tych organów na konstruktywne 
kwestionowanie decyzji kierownictwa oraz 
na większą otwartość wobec 
innowacyjnych pomysłów, zapobiegając 
tym samym zjawisku ujednolicenia 
poglądów wśród członków organów spółki, 
tzw. „myśleniu grupowemu”. Tym samym 
przyczynia się to do skutecznego nadzoru 
nad kierownictwem i dobrego zarządzania
spółką. Dlatego też ważne jest, aby 
zwiększyć przejrzystość odnośnie do 
polityki różnorodności stosowanej przez
spółki. Dzięki temu uczestnicy rynku 
byliby poinformowani o stosowaniu zasad 
ładu korporacyjnego, a spółki odczuwałyby 
pośredni nacisk, aby wprowadzić większe 
zróżnicowanie składu swoich organów.

(15) Zróżnicowanie kompetencji i 
poglądów członków organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych w przedsiębiorstwach sprzyja 
dobremu zrozumieniu organizacji 
przedsiębiorstwa i dotyczących go kwestii.
Pozwala to członkom tych organów na 
konstruktywne kwestionowanie decyzji 
kierownictwa oraz na większą otwartość 
wobec innowacyjnych pomysłów, 
zapobiegając tym samym zjawisku 
ujednolicenia poglądów wśród członków 
organów przedsiębiorstwa, tzw. „myśleniu 
grupowemu”. Tym samym przyczynia się 
to do skutecznego nadzoru nad 
kierownictwem i dobrego zarządzania
przedsiębiorstwem. Dlatego też ważne jest, 
aby zwiększyć przejrzystość odnośnie do 
polityki różnorodności stosowanej przez
przedsiębiorstwa. Dzięki temu uczestnicy 
rynku byliby poinformowani o stosowaniu 
zasad ładu korporacyjnego, a
przedsiębiorstwa odczuwałyby pośredni 
nacisk, aby wprowadzić większe 
zróżnicowanie składu swoich organów.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Obowiązek ujawniania informacji na (16) Obowiązek ujawniania informacji na 
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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.

temat stosowanej przez spółki polityki 
różnorodności w organach 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych odnośnie do aspektów takich 
jak: wiek, płeć, różnorodność pochodzenia 
geograficznego, integracja osób 
niepełnosprawnych, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, powinny mieć 
zastosowanie jedynie do dużych
przedsiębiorstw notowanych na rynku 
regulowanym. Zgodnie z art. 20 dyrektywy
2013/34/UE, ujawnienie dotyczące polityki 
różnorodności powinno stanowić część 
oświadczenia o stosowaniu zasad ładu 
korporacyjnego. Na przedsiębiorstwa, 
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 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie zwiększenie znaczenia, 
zgodności i porównywalności informacji 
ujawnianych przez spółki na terenie Unii, 
nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na 
jego skutki możliwe jest jego lepsze 
osiągnięcie na poziomie Unii, może ona 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

(17) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a 
mianowicie zwiększenie znaczenia, 
zgodności i porównywalności informacji 
ujawnianych przez przedsiębiorstwa na 
terenie Unii, nie może zostać osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na 
jego skutki możliwe jest jego lepsze 
osiągnięcie na poziomie Unii, może ona 
podjąć działania zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
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proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonego celu.

proporcjonalności określoną w tym 
artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
zamierzonego celu.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Należy zatem odpowiednio zmienić
dyrektywy 78/660/EWG i 83/349/EWG,

(19) Należy zatem odpowiednio zmienić
dyrektywę 2013/34/UE,

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany dyrektywy 78/660/EWG Zmiany dyrektywy 2013/34/UE

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dyrektywie 78/660/EWG wprowadza 
się następujące zmiany:

W dyrektywie 2013/34/UE wprowadza się 
następujące zmiany:

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 46 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. a) 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. 
Ocena ta jest zrównoważoną i pełną 
analizą rozwoju i wyników spółki oraz jej 
sytuacji, zgodną z wielkością i złożonością 
przedsiębiorstwa.
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: 
(i) opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii;
(ii) skutki tej polityki;
(iii) ryzyko związane z tymi kwestiami oraz 
sposób zarządzania tym ryzykiem przez 
spółkę.
Jeśli spółka nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
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uzasadniające taką decyzję.
Przedstawiając te informacje 
niefinansowe, spółka może opierać się na 
krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramach prawnych i 
wskazuje wówczas, z jakich ram prawnych 
korzystała.
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.
d) Przedstawiając analizę, roczne 
sprawozdanie z działalności, w 
odpowiednich przypadkach, zawiera 
odniesienia do oraz dodatkowe 
objaśnienia kwot wykazanych w rocznych 
sprawozdaniach finansowych.”;
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„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.”; 
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„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.”; 

Zob. poprawka do art. 19 dyrektywy 2013/34/UE.

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 78/660/EWG
Artykuł 46 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) art. 46a otrzymuje brzmienie: skreślony
a) w ust. 1 dodaje się lit. g) w brzmieniu:
„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.”; ”
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Ust. 1 lit. g) nie ma zastosowania do 
spółek w rozumieniu art. 27.”; ”

Zob. poprawka do art. 20 dyrektywy 2013/34/UE.

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) art. 53a otrzymuje brzmienie: skreślony
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„Artykuł 53a
Państwa członkowskie nie udzielają 
zwolnień określonych w art. 1a, 11, 27, 
art. 43 ust. 1 pkt 7a i 7b, art. 46 ust. 3, art. 
47 i 51 niniejszej dyrektywy spółkom, 
których papiery wartościowe są 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE.”.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) – wprowadzenie
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 19 wprowadza się następujące 
zmiany:

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) – litera a
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skreśla się ust. 1 akapit trzeci;

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) – litera b
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 19 – ustępy 1  a do 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ustępy w brzmieniu:
„1a. W przypadku dużych przedsiębiorstw, 
których średnia liczba pracowników w 
ciągu roku obrotowego nie przekracza 500 
osób, ocena obejmuje również 
sprawozdanie niefinansowe zawierające 
informacje odnoszące się co do minimum 
do kwestii środowiskowych, socjalnych 
oraz pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka, a także walki z korupcją i 
łapownictwem, w tym do:
a) polityki prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo w zakresie tych kwestii, a 
także w stosownych przypadkach 
odniesienia do wprowadzonych procesów 
due diligence;
b) skutków tej polityki;
c) głównych zagrożeń odnoszących się do 
kwestii powiązanych z działalnością, 
operacjami, produktami lub stosunkami 
handlowymi przedsiębiorstwa, które mogą 
wywrzeć poważny negatywny wpływ na te 
dziedziny oraz sposób, w jaki 
przedsiębiorstwo zarządza tym ryzykiem.
Jeśli przedsiębiorstwo nie stosuje żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające taką decyzję.
Informacje odnoszące się do zagrożeń, o 
których mowa w lit. c) akapit pierwszy, 
mogących zajść zmian lub kwestii 
będących przedmiotem negocjacji nie 
muszą być ujawniane, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby w opinii członków 
organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych być w 
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istotnym stopniu szkodliwe dla interesów 
przedsiębiorstwa.
Przedstawiając informacje, o których 
mowa w akapicie pierwszym, 
przedsiębiorstwo opiera się na krajowych, 
unijnych lub międzynarodowych ramach 
prawnych i wskazuje wówczas, z jakich 
ram prawnych korzystało.
1b. Jeżeli jest to konieczne dla 
zrozumienia rozwoju, wyników lub 
sytuacji przedsiębiorstwa, a także dla 
przejrzystości oraz porównywalności 
oceny, analiza, o której mowa w ust. 1, 
obejmuje zarówno finansowe, jak i 
niefinansowe kluczowe wskaźniki 
wyników związane z konkretnym 
obszarem działalności.
1c. Przedstawiając analizę, o której mowa 
w ust. 1, sprawozdanie z działalności 
obejmuje, w stosownych przypadkach, 
odniesienia do kwot wykazanych w 
rocznym sprawozdaniu finansowym oraz 
dodatkowe objaśnienia dotyczące tych 
kwot.”;

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) – litera c (nowa)
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przedsiębiorstwo, które sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne pełny 
raport obejmujący ten sam rok obrotowy i 
zawierający informacje, o których mowa 
w ust. 1a, jest zwolnione z obowiązku 
sporządzenia sprawozdania 
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niefinansowego, o którym mowa w ust. 1a, 
o ile taki pełny raport jest częścią 
sprawozdania z działalności.”;

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy) – litera d (nowa)
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4a. Przedsiębiorstwo będące 
przedsiębiorstwem zależnym nie podlega 
wymogom określonym w ust. 1a, o ile 
przedsiębiorstwo to i jego jednostki 
zależne objęte są skonsolidowanymi 
sprawozdaniami finansowymi i pełnym 
raportem z działalności innego 
przedsiębiorstwa i o ile pełny raport z 
działalności sporządza się zgodnie z art. 
29.”;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) – wprowadzenie
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) w art. 20 wprowadza się następujące 
zmiany:

Or. en
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) – litera a
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 20 – ustęp 2 –  litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 dodaje się literę fa) w 
brzmieniu:
„fa) opisy stosowanej przez 
przedsiębiorstwo polityki różnorodności w 
odniesieniu do składu jej organów 
administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych w zakresie takich aspektów 
jak wiek, płeć, integracja osób 
niepełnosprawnych, wykształcenie i 
doświadczenie zawodowe, cele polityki 
różnorodności, sposób jej realizacji oraz 
skutki w danym okresie sprawozdawczym. 
Jeśli przedsiębiorstwo nie stosuje takiej 
polityki, sprawozdanie zawiera 
wyjaśnienie odnośnej decyzji.”;

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) – litera b
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Biegły rewident lub firma 
audytorska wydają opinię zgodnie z art. 
34 ust. 1 akapit drugi dotyczącą 
informacji opracowanych na mocy ust. 1 
lit. c) i d) niniejszego artykułu 
i sprawdzają, czy informacje, o których 
mowa w ust. 1 lit. a), b), e), f) i fa) 
niniejszego artykułu, zostały 
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przedstawione.”

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy) – litera c
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 20 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Bez uszczerbku dla art. 40, ust. 1 lit. 
fa) niniejszego artykułu nie ma 
zastosowania do małych i średnich 
przedsiębiorstw.”;

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy) – wprowadzenie
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c) w art. 29 wprowadza się następujące 
zmiany:

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy) – litera a
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Na potrzeby ust. 1 niniejszego 
artykułu ocena jednostek dominujących 
dużej grupy, w której średnia liczba 
pracowników w ciągu roku obrotowego 
przekracza 500 osób, obejmuje również –
w stopniu niezbędnym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub pozycji 
przedsiębiorstwa – sprawozdanie 
finansowe zawierające informacje 
odnoszące się co do minimum do kwestii 
środowiskowych, socjalnych i 
pracowniczych, poszanowania praw 
człowieka oraz walki z korupcją i 
łapownictwem, w tym do:
a) polityki prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo w zakresie tych kwestii, 
w tym w stosownych przypadkach 
odniesienia do wprowadzonych procesów 
due diligence;
b) skutków tej polityki;
c) głównych zagrożeń odnoszących się do 
tych kwestii powiązanych z działalnością, 
operacjami, produktami lub stosunkami 
handlowymi przedsiębiorstwa, które mogą 
wywrzeć poważny negatywny wpływ na te 
dziedziny oraz sposobu, w jaki 
przedsiębiorstwo zarządza tym ryzykiem.
Jeśli grupa nie stosuje żadnej polityki 
odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, podaje wyjaśnienie 
uzasadniające odnośną decyzję.
Informacje odnoszące się do zagrożeń, o 
których mowa w lit. c) akapit pierwszy, 
mogących zajść zmian lub kwestii 
będących przedmiotem negocjacji nie 
muszą być ujawniane, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby w opinii członków 
organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych być w 
istotnym stopniu szkodliwe dla interesów 
przedsiębiorstwa.”;
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Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy) – litera b
Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 29 – ustępy 3 a i 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się następujące ustępy:
„3a. Dla celów ust. 1 niniejszego artykułu 
jednostka dominująca, która sporządza w 
oparciu o krajowe, unijne lub 
międzynarodowe ramy prawne pełny 
raport obejmujący ten sam rok obrotowy i 
dotyczący całej grupy oraz zawierający 
informacje, o których mowa w ust. 1a, jest 
zwolniona z obowiązku sporządzania 
sprawozdania niefinansowego, o którym 
mowa w ust. 1a, o ile taki pełny raport jest 
częścią skonsolidowanego sprawozdania z 
działalności.
3b. Do celów ust. 1 niniejszego artykułu 
jednostka dominująca będąca jednostką 
zależną nie podlega wymogom 
określonym w ust. 1a, o ile jednostka 
podlegająca wyłączeniu i jej jednostki 
zależne objęte są skonsolidowanymi 
sprawozdaniami finansowymi i 
skonsolidowanym sprawozdaniem z 
działalności innej jednostki i o ile takie 
skonsolidowane sprawozdanie z 
działalności sporządzane jest zgodnie z 
niniejszym artykułem.”;

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3 d (nowy)
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Dyrektywa 2013/34/UE
Artykuł 48 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 48 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„W sprawozdaniu uwzględnia się 
wprowadzenie w przypadku dużych 
przedsiębiorstw i wszystkich jednostek 
interesu publicznego obowiązku 
sporządzania corocznego sprawozdania w 
rozbiciu na kraje dla każdego państwa 
członkowskiego i państwa trzeciego, w 
którym prowadzą one działalność, 
zawierającego co do minimum informacje 
na temat wypracowanych zysków, 
podatków zapłaconych od zysków oraz 
otrzymanych dotacji publicznych.”

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2
Dyrektywa 83/349/EWG
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Zmiany dyrektywy 83/349/EWG
W dyrektywie 83/349/EWG wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w art. 36 wprowadza się następujące 
zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„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 ryzyka i niepewności, w 
obliczu których się znajdują.
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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 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: 
– (i) opis polityki stosowanej przez spółkę 
odnośnie do tych kwestii;
– (ii) skutki tej polityki;
– (iii) ryzyko związane z tymi kwestiami 
oraz sposób zarządzania tym ryzykiem 
przez spółkę.
Jeśli jednostki objęte konsolidacją, 
traktowane jako całość, nie stosują żadnej 
polityki odnośnie do przynajmniej jednej z 
wymienionych kwestii, spółka podaje 
wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.
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.
W stopniu koniecznym dla zrozumienia 
rozwoju, wyników lub sytuacji tych 
jednostek analiza zawiera zarówno 
finansowe oraz niefinansowe kluczowe 
wskaźniki wyników związane z daną 
działalnością.
Przedstawiając analizę, skonsolidowane 
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roczne sprawozdanie z działalności, w 
odpowiednich przypadkach, zawiera 
odniesienia do oraz dodatkowe 
objaśnienia kwot wykazanych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym.”; ”
b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. 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. 
5. Jednostka dominująca będąca 
jednocześnie jednostką zależną nie 
podlega wymogom określonym w ust. 1 
akapit trzeci, o ile jednostka ta i jej 
jednostki zależne objęte są 
skonsolidowanymi sprawozdaniami 
finansowymi i skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniem z działalności innej spółki 
i o ile takie skonsolidowane roczne 
sprawozdanie z działalności sporządzane 
jest zgodnie z ust. 1 akapit trzeci.”.

Zob. poprawki do art. 29 dyrektywy 2013/34/UE.

Or. en

UZASADNIENIE

1. Wstęp
Jaka jest wartość dodana ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności?
Rosnące uznanie pełnienia przez przedsiębiorstwa roli społecznie odpowiedzialnej można 
interpretować i rozważać przy użyciu różnych kluczy. Z jednej strony powstawanie rynków 
globalnych sprzyja rozwijaniu przez przedsiębiorstwa norm społecznych i środowiskowych, z 
drugiej – coraz bardziej uważne i poinformowane społeczeństwo cywilne apeluje do 
przedsiębiorstw o bardziej odpowiedzialne zachowanie. Ten podwójny bodziec będący 
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podstawą rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw odzwierciedla wzajemne 
uzupełnianie się interesów przedsiębiorstw i generalnie społeczeństwa.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza zatem – i przede wszystkim –
konkurencyjność. Nie oznacza to, że każde działanie w ramach społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw zwiększy konkurencyjność danego przedsiębiorstwa, chociaż określone 
działania mogą je umocnić, jeśli uda się stworzyć wspólnotę interesów między 
przedsiębiorstwem, jego udziałowcami a społeczeństwem.
W tym kontekście większa przejrzystość w odniesieniu do aspektów o charakterze 
niefinansowym może pomóc przedsiębiorstwom lepiej zarządzać ryzykiem oraz poprawić 
własną konkurencyjność. Równocześnie lepiej poinformowane społeczeństwo obywatelskie 
może właściwiej ocenić, a co za tym idzie wesprzeć działania handlowe, produkty i usługi 
oferowane przez dane przedsiębiorstwo. Podobnie rzecz ma się z ewentualnymi inwestorami 
– mogą oni wtedy lepiej określić trwałość, a w konsekwencji długoterminową opłacalność 
swoich inwestycji.
Analogicznie również większa przejrzystość i szersze rozpowszechnianie informacji 
dotyczących różnorodności może ułatwiać przewidywanie ryzyka i zwiększać 
konkurencyjność przedsiębiorstw. Jak wynika z dogłębnych badań, bardziej zróżnicowane 
składem rady nadzorcze mają pozytywny wpływ na działalność handlową przedsiębiorstwa 
oraz na dalekowzroczność realizowanej polityki.
1.2 Obecna sytuacja i potrzeba bardziej przejrzystych uregulowań prawnych
Rozpowszechnianie przez przedsiębiorstwa informacji o charakterze niefinansowym było 
dotychczas regulowane tzw. dyrektywami o rachunkowości, ostatnio przekształconymi w 
jedną dyrektywę. Na szczeblu krajowym niektóre państwa członkowskie wprowadziły 
bardziej rygorystyczne przepisy, podczas gdy różne kraje trzecie wprowadziły 
ustawodawstwo, które – nawet jeśli w różnym stopniu – nakłada obowiązek sporządzania 
sprawozdań niefinansowych.
Analizowany wniosek jest zatem zgodny z międzynarodowym rozwojem kontekstu 
normatywnego oraz z rosnącym zapotrzebowaniem na większą przejrzystość informacji 
niefinansowych. Jak wynika bowiem z oceny dokonanej przez Komisję, jedynie ok. 2 500 z 
łącznej liczby ok. 42 000 dużych unijnych spółek co roku oficjalnie ujawnia informacje 
niefinansowe. 
Oczywiste jest, że obecna sytuacja nie spełnia potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych 
zainteresowanych stron z kręgów gospodarczych. Wypływa stąd konieczność opracowania 
bardziej przejrzystych i jednolitych regulacji na szczeblu Unii, wprowadzających obowiązki 
związane z niektórymi kluczowymi dziedzinami, a mających w końcowym efekcie zwiększyć 
ilość, jakość i stopień porównywalności informacji. 
1.3 Wniosek Komisji
Wniosek wprowadza pewne zmiany do dyrektywy o rachunkowości, nakładając na 
przedsiębiorstwa i duże grupy obowiązek dostarczania analizy informacji niefinansowych. 
Oświadczenie takie, dołączone do sprawozdania z działalności, będzie musiało zawierać 
przynajmniej podstawowe informacje środowiskowe i społeczne odnoszące się do personelu, 
poszanowania praw człowieka oraz walki z korupcją. Poza tym duże spółki notowane na 
giełdzie będą musiały ujawniać informacje na temat stosowanej przez nie polityki 
różnorodności, w tym aspektów dotyczących wieku, płci, różnorodności pochodzenia 
geograficznego, wykształcenia i doświadczenia zawodowego zatrudnianego przez nie 
personelu.
Automatycznie stosowana zasada normatywna to „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Spółki, które 
nie stosują żadnej polityki odnośnie do przynajmniej jednej z wymienionych kwestii, podają 
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wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję.

2. Opinia sprawozdawcy
2.1 Kontekst
Generalnie sprawozdawca popiera kierunek normalizacyjny obrany przez Komisję. Wybrane 
podejście jest odpowiedzią na apel Parlamentu, który opowiedział się za przyjęciem wniosku 
ustawodawczego w sprawie sprawozdawczości niefinansowej „umożliwiającego dużą 
elastyczność działania, aby uwzględnić wielowymiarowy charakter społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz zróżnicowane stosowanie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw przez przedsiębiorstwa”, a równocześnie pozwalającego 
na odpowiedni poziom „porównywalności dla zaspokojenia potrzeb inwestorów i innych 
zainteresowanych podmiotów, a także [potrzeby] zapewnienia konsumentom łatwego dostępu 
do informacji o wpływie biznesu na społeczeństwo”.
Przedstawiwszy uwagi określające dwie podstawowe zasady, jakimi sprawozdawca kierował 
się przy składaniu poprawek, tj. elastyczność i porównywalność, sprawozdawca uważa za 
konieczne sprecyzować wartość zasady regulacyjnej „przestrzegaj lub wyjaśnij”, aby uniknąć 
wszelkich wątpliwości co do wiążącego charakteru przepisów. Wspomniana zasada nie 
pozostawia przedsiębiorstwom swobodnego wyboru ujawniania bądź nieujawniania 
informacji wymaganych na mocy przepisów. Przeciwnie, wniosek nakłada na 
przedsiębiorstwa podwójny obowiązek: z jednej strony muszą one składać sprawozdania 
dotyczące pewnych aspektów („przestrzegaj”), a z drugiej – dostarczać wyjaśnień w 
przypadkach niestosowania polityki dotyczącej co najmniej jednego aspektu („wyjaśnij”).
2.2 Główne wprowadzone zmiany.
Złożywszy całą serię poprawek technicznych, mających na celu dostosowanie tekstu wniosku 
do treści nowej dyrektywy o rachunkowości, sprawozdawca uważa za celowe wyjaśnić pewne 
aspekty przepisów, aby uniknąć jakiejkolwiek niepewności prawa i zapewnić maksymalną 
jednolitość ich interpretacji.
Jeżeli chodzi o aspekty związane ze sprawozdawczością, w nowym motywie wskazuje się 
główne dziedziny, do których będzie musiała się ona odnosić. I tak na przykład informacje 
dotyczące środowiska będą musiały zawierać dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych, 
zanieczyszczenia powietrza oraz wykorzystywania energii odnawialnych. W odniesieniu do 
aspektów społecznych lub kadrowych informacje będą musiały dotyczyć m.in. stosowania 
podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), warunków pracy i 
dialogu społecznego. Natomiast informacje dotyczące praw człowieka i walki z korupcją będą 
musiały zawierać przynajmniej dane związane z zapobieganiem naruszaniu praw człowieka 
oraz szczegóły na temat instrumentów stosowanych przez przedsiębiorstwo do zwalczania 
czynnej i biernej korupcji.
Zgodnie z celem, jakim jest wyjaśnienie omawianych tu regulacji, niektóre proponowane 
zmiany bardziej uściślają pojęcie ryzyka. Sprawozdawca proponuje w nich odniesienie tego 
pojęcia do działań, operacji, produktów lub stosunków handlowych przedsiębiorstwa, które 
mogą w dużej mierze negatywnie wpłynąć na aspekty będące przedmiotem 
sprawozdawczości. 
Sprawozdawcę niepokoi negatywny wpływ, jaki sprawozdawczość dotycząca ryzyka 
mogłaby wywrzeć na działalność i przyszły rozwój przedsiębiorstwa. Mowa bowiem o 
informacjach szczególnie newralgicznych, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić 
strategiom handlowym przedsiębiorstwa i mieć negatywny wpływ na dynamikę 
konkurencyjności. Z tego powodu sprawozdawca proponuje ograniczyć ujawnianie informacji 
jedynie do ryzyka uważanego za najważniejsze, przyznając jednocześnie organom 
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decyzyjnym lub nadzorczym przedsiębiorstwa możliwość nieujawniania informacji 
dotyczących ryzyka np. związanego z toczącymi się negocjacjami, w przypadku którego tego 
rodzaju ujawnienie zaszkodziłoby poważnie interesom przedsiębiorstwa.
Sprawozdawca jest przeciw ewentualnemu rozszerzeniu obowiązku sprawozdawczości na 
łańcuch zaopatrzenia i podwykonawców lub na cały łańcuch wartości. Omawiany tu wniosek 
stanowi bowiem pierwszy krok ku rozszerzeniu obowiązków przedsiębiorstw w dziedzinie 
ich społecznej odpowiedzialności i jako taki powinien ograniczyć się do wprowadzenia 
podstawowych zobowiązań, które można rozwijać – w razie potrzeby – w kolejnej fazie, po 
przeprowadzeniu analizy wpływu wprowadzonych przepisów. 
Sprawozdawca uważa jednak za możliwe i celowe rozszerzenie zakresu stosowania 
przepisów na tzw. procedury due diligence, jeżeli takowe są przeprowadzane przez 
przedsiębiorstwo w odniesieniu do aspektów dotyczących ujawniania. W tym celu w 
projekcie sprawozdania wprowadza się zmianę, na podstawie której przedsiębiorstwa będą 
mogły, w ramach opisu polityki stosowanej do kwestii będących przedmiotem 
sprawozdawczości, odwołać się do realizowanych procedur due diligence, jeżeli takowe są 
przeprowadzane.
Wreszcie, sprawozdawca podziela decyzję Komisji o zezwoleniu przedsiębiorstwom na 
elastyczne stosowanie norm krajowych, unijnych i międzynarodowych przy dostarczaniu 
wymaganych informacji. Co za tym idzie, sprawozdawca jest zdania, że aby zapewnić 
większą porównywalność informacji, konieczne jest propagowanie – jako zasady ogólnej –
stosowania niektórych norm uznanych instytucjonalnie.
3. Wnioski
W dniu 22 maja 2013 r. Rada Europejska, w ramach walki z uchylaniem się od 
opodatkowania i oszustwami podatkowymi, dołączyła do swoich konkluzji apel o jak 
najszybsze uwzględnienie „wniosku w sprawie zmiany dyrektyw dotyczących ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże spółki 
oraz grupy, aby w ten sposób zapewnić uzyskiwanie od tych dużych spółek i grup informacji 
w rozbiciu na poszczególne kraje”.
Sprawozdawca podziela podkreślaną przez szefów państw i rządów konieczność prowadzenia 
bardziej rygorystycznej polityki zwalczania uchylania się od opodatkowania, zwłaszcza z 
powodu ucieczki kapitału do krajów trzecich lub tzw. rajów podatkowych. Większa 
przejrzystość w tym zakresie może poza tym pogłębić zaufanie konsumentów do działań 
dużych przedsiębiorstw i spółek wielonarodowych. Również inwestorzy mieliby w ten sposób 
więcej informacji do przeprowadzenia analizy ryzyka ekonomicznego, politycznego i 
wizerunkowego przedsiębiorstw lub oceny, do jakiego stopnia solidna jest dana działalność i 
czy jest zróżnicowana geograficznie, co może umożliwić lepszą reakcję na ewentualne 
kryzysy gospodarcze.
Mając na uwadze powyższe, sprawozdawca jest zdania, że działania regulacyjne w tej 
dziedzinie muszą uwzględniać różnorodność sektorów i przepisów, w jakich działają 
przedsiębiorstwa. Przykładowo według niektórych przepisów pewne informacje mogłyby 
zaliczać się do kategorii „tajemnica państwowa” lub „tajemnica handlowa”, powodując tym 
samym niepewność prawa dla przedsiębiorstw europejskich działających w tych sektorach. 
Jednocześnie ujawnienie takich informacji newralgicznych pod względem handlowym i 
gospodarczym (informacji strategicznych dotyczących umów, opłacalności, wyników, 
zarządzania) mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjność lub podważyć porozumienia 
czy kontrakty zawartye z organami podatkowymi krajów trzecich.
W świetle powyższych rozważań sprawozdawca usiłuje zająć się kwestią sprawozdawczości 
w rozbiciu na kraje w ramach niniejszego wniosku ustawodawczego, przedkładając nad 
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wszystko ostrożne i dokładne podejście w tej dziedzinie, co umożliwi zwielokrotnienie 
korzyści i wyeliminowanie ryzyka. W tym celu sprawozdawca proponuje poprawkę do art. 48 
dyrektywy 2013/34 w sprawie rachunkowości, wymagającą od Komisji sprawdzenia podczas 
przeglądu przepisów dotyczących płatności dla rządów wprowadzenia w stosunku do dużych 
przedsiębiorstw i jednostek pożytku publicznego obowiązku publikowania rocznego 
sprawozdania – w rozbiciu na kraje – dla każdego państwa członkowskiego lub kraju 
trzeciego, w którym przedsiębiorstwa te działają, zawierającego informacje o dochodach i 
wydatkach przed opodatkowaniem, o opodatkowaniu zysków lub o stratach, a także o 
otrzymanych dotacjach publicznych.


