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Poprawka 1
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
specjalne IPCC na temat skutków 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C1a,
__________________
1a 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-
on-global-warming-of-1-5c-approved-by-
governments/

Or. en

Poprawka 2
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(„Europejskie prawo o klimacie”)1b,
__________________
1b COM(2020)0080 

Or. en

Poprawka 3
Tiemo Wölken, Lara Wolters
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Projekt rezolucji
Umocowanie 6 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 842/2006,

Or. en

Poprawka 4
Emil Radev

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Europejski Zielony 
Ład (COM(2019)0640),

skreśla się

Or. bg

Poprawka 5
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie 
przygotowane dla Komisji Europejskiej pt. 
„Study on directors’ duties and 
sustainable corporate governance” 
(Badanie dotyczące obowiązków 
dyrektorów w odniesieniu do 
zrównoważonego ładu korporacyjnego) z 
lipca 2020 r.,
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Or. en

Poprawka 6
Emil Radev

Projekt rezolucji
Umocowanie 19

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając zalecenia Grupy 
Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji 
Finansowych Związanych z Klimatem17,

skreśla się

__________________
17 https://www.fsb-tcfd.org/wp-
content/uploads/2017/06/FINAL-2017-
TCFD-Report-11052018.pdf.

Or. bg

Poprawka 7
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Umocowanie 19 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie pt. „Study 
on directors’ duties and sustainable 
corporate governance” (Badanie 
dotyczące obowiązków dyrektorów w 
odniesieniu do zrównoważonego ładu 
korporacyjnego) przygotowane przez 
firmę Ernst & Young dla Dyrekcji 
Generalnej ds. Sprawiedliwości i 
Konsumentów Komisji i opublikowane w 
lipcu 2020 r.,

Or. en
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Poprawka 8
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie pt. „Study 
on directors’ duties and sustainable 
corporate governance” (Badanie 
dotyczące obowiązków dyrektorów w 
odniesieniu do zrównoważonego ładu 
korporacyjnego) przygotowane przez 
firmę EY dla Dyrekcji Generalnej ds. 
Sprawiedliwości i Konsumentów 
Komisji1a,
__________________
1a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/e47928a2-d20b-11ea-
adf7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Poprawka 9
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument ramowy 
ONZ z 2008 r. w dziedzinie działalności 
gospodarczej i praw człowieka 
zatytułowany „Protect, Respect and 
Remedy” (Chronić, szanować i 
naprawiać)2a,
__________________
2a http://www.undocs.org/A/HRC/8/5

Or. en
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Poprawka 10
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w 
odniesieniu do odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw w przemyśle 
konfekcyjnym i obuwniczym3a,
__________________
3a https://mneguidelines.oecd.org/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Garment-
Footwear.pdf

Or. en

Poprawka 11
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne OECD 
dotyczące należytej staranności w zakresie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw 
minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego 
ryzyka4a,
__________________
4a 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-
Due-Diligence-Guidance-Minerals-
Edition3.pdf

Or. en
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Poprawka 12
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne 
OECD/FAO dotyczące odpowiedzialnego 
łańcucha dostaw rolnych5a,
__________________
5a https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264251052-
en.pdf?expires=1601993537&id=id&accn
ame=ocid194994&checksum=CD32B295
64443161A6A610A750A0A357

Or. en

Poprawka 13
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne OECD dla 
inwestorów instytucjonalnych dotyczące 
należytej staranności w celu 
odpowiedzialnego prowadzenia 
działalności gospodarczej6a,
__________________
6a https://mneguidelines.oecd.org/RBC-
for-Institutional-Investors.pdf

Or. en
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Poprawka 14
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 g (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) z 1998 r. dotyczącą podstawowych 
zasad i praw w pracy i towarzyszące jej 
działania następcze7a,
__________________
7a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/normativeinstrum
ent/wcms_716594.pdf

Or. en

Poprawka 15
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając broszurę ONZ pt. 
„Gender Dimensions of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights” (Wymiar płci w wytycznych 
dotyczących biznesu i praw człowieka)8a,
__________________
8a 
https://www.undp.org/content/undp/en/ho
me/librarypage/democratic-
governance/gender-dimensions-guiding-
principles-on-business-n-human-
rights.html
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Or. en

Poprawka 16
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 i (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. 
ustanawiające obowiązki w zakresie 
należytej staranności w łańcuchu dostaw 
unijnych importerów cyny, tantalu i 
wolframu, ich rud oraz złota 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka 
(rozporządzenie w sprawie minerałów z 
regionów ogarniętych konfliktami)9a,
__________________
9a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:
130:FULL&from=EN

Or. en

Poprawka 17
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 j (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i 
produkty z drewna („rozporządzenie w 
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sprawie drewna”)10a,
__________________
10a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
010R0995&from=EN

Or. en

Poprawka 18
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 k (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając francuską ustawę 
nr 2017-399 o obowiązku dochowania 
należytej staranności spoczywającym na 
spółkach dominujących i 
przedsiębiorstwach składających 
zamówienia11a,
__________________
11a 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JO
RFTEXT000034290626/#:~:text=%C2%A
B%20Le%20plan%20comporte%20les%2
0mesures,celles%20des%20soci%C3%A9t
%C3%A9s%20qu%27elle

Or. en

Poprawka 19
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 l (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając holenderską ustawę 
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o wprowadzeniu obowiązku dochowania 
należytej staranności w celu zapobiegania 
dostawom towarów i świadczeniu usług 
przy wykorzystaniu pracy dzieci12a,
__________________
12a 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/2
0191113/publicatie_wet_4/document3/f=/v
l3jh4kl10yx.pdf

Or. en

Poprawka 20
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 m (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii 
Europejskiej z lutego 2019 r. pt. „Access 
to legal remedies for victims of corporate 
human rights abuses in third countries” 
(Dostęp do środków prawnych dla ofiar 
naruszeń praw człowieka przez 
przedsiębiorstwa w państwach trzecich)13a,
__________________
13a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2019/603475/EXPO_STU(2
019)603475_EN.pdf

Or. en

Poprawka 21
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 n (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie 
przygotowane dla Komisji Europejskiej pt. 
„Study on due diligence requirements 
through the supply chain” (Badanie 
dotyczące wymogów w zakresie należytej 
staranności w całym łańcuchu dostaw) z 
lutego 2019 r.14a,
__________________
14a https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-
b8b7-01aa75ed71a1/language-en

Or. en

Poprawka 22
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 o (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając briefingi Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii 
Europejskiej z czerwca 2020 r. 
zatytułowane „EU Human Rights Due 
Diligence Legislation: Monitoring, 
Enforcement and Access to Justice for 
Victims”15a (Prawodawstwo UE dotyczące 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka – monitorowanie, 
egzekwowanie i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości dla ofiar) oraz 
„Substantive Elements of Potential 
Legislation on Human Rights Due 
Diligence” (Istotne elementy 
potencjalnych przepisów dotyczących 
należytej staranności w zakresie praw 
człowieka)15b,
__________________
15a 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(20
20)603505_EN.pdf
15b 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/603504/EXPO_BRI(20
20)603504_EN.pdf

Or. en

Poprawka 23
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 p (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie 
przygotowane dla Komisji Europejskiej pt. 
„Improving financial security in the 
context of the Environmental Liability 
Directive” (Poprawa bezpieczeństwa 
finansowego w kontekście dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko) 
z maja 2020 r.16a,
__________________
16a 
https://ec.europa.eu/environment/legal/lia
bility/pdf/Final_report.pdf

Or. en

Poprawka 24
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 q (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Zasady z Oslo 
dotyczące światowych zobowiązań do 
ograniczenia zmiany klimatu17a,
__________________
17a 
https://climateprinciplesforenterprises.file
s.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswe
bpdf.pdf

Or. en

Poprawka 25
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron w 
przedsiębiorstwie, w tym ogólne kwestie 
społeczne i środowiskowe, są należycie 
uwzględniane;

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron w 
przedsiębiorstwie, w tym związków 
zawodowych i przedstawicieli 
pracowników, a także rodzaje ryzyka, na 
jakie narażone jest przedsiębiorstwo, w 
tym ogólne kwestie społeczne i 
środowiskowe, są należycie uwzględniane;

Or. en

Poprawka 26
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

А. mając na uwadze, że w kontekście А. mając na uwadze, że w kontekście 
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korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron 
w przedsiębiorstwie, w tym ogólne kwestie 
społeczne i środowiskowe, są należycie 
uwzględniane;

korporacyjnym niezbędne jest przyjęcie 
podejścia, które przyczyni się do 
wyeliminowania najbardziej naglących 
wyzwań;

Or. bg

Poprawka 27
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron w 
przedsiębiorstwie, w tym ogólne kwestie 
społeczne i środowiskowe, są należycie 
uwzględniane;

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron w 
przedsiębiorstwie, w tym kwestie 
społeczne i środowiskowe, są należycie 
uwzględniane, biorąc pod uwagę w 
szczególności konieczność poszanowania 
ograniczeń planety;

Or. en

Poprawka 28
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron 
w przedsiębiorstwie, w tym ogólne kwestie 
społeczne i środowiskowe, są należycie 

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza 
dostateczną internalizację negatywnych 
skutków zewnętrznych, w tym kosztów 
środowiskowych;
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uwzględniane;

Or. en

Poprawka 29
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron w 
przedsiębiorstwie, w tym ogólne kwestie 
społeczne i środowiskowe, są należycie 
uwzględniane;

A. mając na uwadze, że w kontekście 
korporacyjnym podejście oparte na 
zrównoważonym rozwoju oznacza, że 
interesy różnych zainteresowanych stron w 
przedsiębiorstwie, w szczególności ogólne 
kwestie społeczne i środowiskowe, są 
należycie uwzględniane;

Or. ro

Poprawka 30
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dążenie do 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 
jest możliwe tylko wtedy, gdy jednocześnie 
zagwarantowana jest zasada wzajemności, 
zgodnie z którą od przedsiębiorstw z UE 
nie można wymagać przestrzegania 
standardów społecznych i 
środowiskowych, które nie są wymagane 
od przedsiębiorstw spoza UE 
prowadzących eksport w ramach 
jednolitego rynku unijnego; 

Or. it
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Poprawka 31
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wiele 
inicjatyw międzynarodowych promujących 
zrównoważony ład korporacyjny pozostaje 
jedynie prawem miękkim;

B. mając na uwadze, że wiele 
inicjatyw międzynarodowych promujących 
zrównoważony ład korporacyjny pozostaje 
jedynie miękkimi instrumentami 
prawnymi, które w dużej mierze okazały 
się nieskuteczne pod względem zmiany 
filozofii zarządzania przedsiębiorstwem na 
rzecz zrównoważonego rozwoju; mając na 
uwadze, że w badaniu przygotowanym na 
zlecenie Komisji zgodnie z Planem 
działania w zakresie finansowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
opublikowanym w lipcu 2020 r. 
stwierdzono pozytywny wpływ 
doprecyzowania zakresu 
odpowiedzialności dyrektorów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju i 
aspektów długoterminowych oraz 
podkreślono, że spółki notowane na rynku 
regulowanym w UE coraz częściej 
koncentrują się na krótkoterminowych 
interesach swoich akcjonariuszy;

Or. en

Poprawka 32
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wiele 
inicjatyw międzynarodowych promujących 
zrównoważony ład korporacyjny pozostaje 
jedynie prawem miękkim;

B. mając na uwadze, że wiele 
inicjatyw międzynarodowych promujących 
zrównoważony ład korporacyjny pozostaje 
jedynie prawem miękkim; mając na 
uwadze, że w badaniu przygotowanym na 
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zlecenie Komisji dotyczącym obowiązków 
dyrektorów w odniesieniu do 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
podkreślono problemy związane z 
podejściem krótkowzrocznym, a także 
fakt, że UE nie jest na właściwej drodze do 
osiągnięcia swoich zobowiązań pod 
względem zrównoważonego rozwoju, jeżeli 
przedsiębiorstwa nie uwzględniają 
interesów długoterminowych; podkreśla, 
że w badaniu jasno wskazano konieczność 
stworzenia unijnego prawodawstwa w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 33
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wiele 
inicjatyw międzynarodowych promujących 
zrównoważony ład korporacyjny pozostaje 
jedynie prawem miękkim;

B. mając na uwadze, że wiele 
inicjatyw międzynarodowych promujących 
zrównoważony ład korporacyjny ma 
charakter dobrowolny, pozostaje jedynie 
prawem miękkim i nie wywiera żadnego 
konkretnego wpływu;

Or. ro

Poprawka 34
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że globalne 
łańcuchy wartości stanowią kluczowy 
element światowej gospodarki, lecz ich 
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złożony charakter, brak przejrzystości i 
rozmycie odpowiedzialności może 
prowadzić do zwiększonego ryzyka 
naruszeń praw człowieka i praw 
pracowniczych oraz faktycznej 
bezkarności w odniesieniu do przestępstw 
przeciwko środowisku; mając na uwadze, 
że polityka handlowa musi przyczynić się 
do zagwarantowania przejrzystości 
procesu produkcji w całym łańcuchu 
wartości oraz wykazać zgodność 
z normami środowiskowymi i społecznymi 
oraz normami bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 35
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w trakcie 
ostatniej kadencji parlamentarnej Unia 
Europejska podjęła szereg inicjatyw 
mających na celu wspieranie przejrzystości 
i podejścia długoterminowego w 
działalności finansowej i gospodarczej, 
takich jak dyrektywa o prawach 
akcjonariuszy, Plan działania w zakresie 
finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, rozporządzenie w sprawie 
ujawniania informacji oraz rozporządzenie 
w sprawie systematyki;

C. mając na uwadze, że w trakcie 
ostatniej kadencji parlamentarnej Unia 
Europejska podjęła szereg inicjatyw 
mających na celu wspieranie przejrzystości 
i podejścia długoterminowego w 
działalności finansowej i gospodarczej, 
takich jak dyrektywa o prawach 
akcjonariuszy, Plan działania w zakresie 
finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, rozporządzenie w sprawie 
ujawniania informacji oraz rozporządzenie 
w sprawie systematyki; mając na uwadze, 
że dalsze stosowanie akomodacyjnej 
polityki strefy euro w zakresie stóp 
procentowych stoi bezpośrednio w 
sprzeczności z ideą podejścia 
długoterminowego, co prowadzi do 
powstawania baniek cenowych, jak na 
przykład na rynku mieszkaniowym, ze 
szkodą dla zrównoważenia 
środowiskowego;
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Or. en

Poprawka 36
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w trakcie 
ostatniej kadencji parlamentarnej Unia 
Europejska podjęła szereg inicjatyw 
mających na celu wspieranie przejrzystości 
i podejścia długoterminowego w 
działalności finansowej i gospodarczej, 
takich jak dyrektywa o prawach 
akcjonariuszy, Plan działania w zakresie 
finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, rozporządzenie w sprawie 
ujawniania informacji oraz rozporządzenie 
w sprawie systematyki;

C. mając na uwadze, że w trakcie 
ostatniej kadencji parlamentarnej Unia 
Europejska podjęła szereg inicjatyw 
mających na celu wspieranie 
przejrzystości, efektywności, 
zrównoważonego rozwoju oraz wizji 
długoterminowego rozwoju działalności 
finansowej i gospodarczej, takich jak 
dyrektywa o prawach akcjonariuszy, Plan 
działania w zakresie finansowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
rozporządzenie w sprawie ujawniania 
informacji oraz rozporządzenie w sprawie 
systematyki;

Or. ro

Poprawka 37
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że tendencja ta 
rozpoczęła się między innymi wraz z 
przyjęciem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej; mając 
na uwadze, że ujawnianie informacji 
niefinansowych jest niezbędne w celu 
mierzenia i monitorowania wyników 
przedsiębiorstw oraz ich długotrwałego 
wpływu na społeczeństwo i środowisko, a 
także zarządzania w tym zakresie;
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Or. en

Poprawka 38
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w dyrektywie 
w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej znajdują się 
niedociągnięcia, którymi należy się zająć;

skreśla się

Or. bg

Poprawka 39
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w dyrektywie 
w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej znajdują się niedociągnięcia, 
którymi należy się zająć;

D. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
stanowi istotny krok w kierunku 
promowania sprawozdawczości 
niefinansowej w Unii; mając na uwadze, 
że znajdują się w niej jednak 
niedociągnięcia, którymi należy się zająć;

Or. en

Poprawka 40
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że w dyrektywie 
w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej znajdują się niedociągnięcia, 
którymi należy się zająć;

D. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
jest ściśle powiązana ze zrównoważonym 
ładem korporacyjnym oraz że znajdują się 
w niej poważne niedociągnięcia i wady, 
którymi należy się zająć;

Or. en

Poprawka 41
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że zgodnie ze 
swoim dostosowanym programem prac na 
2020 r. Komisja zamierza przedstawić 
wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
w pierwszym kwartale 2021 r.;

E. mając na uwadze, że zgodnie z 
ogłoszonym przez Komisję Europejskim 
Zielonym Ładem przedsiębiorstwa i 
instytucje finansowe muszą rozszerzyć 
zakres ujawnianych danych 
klimatycznych i środowiskowych, aby 
inwestorzy byli w pełni informowani o 
zrównoważonym charakterze ich 
inwestycji; mając na uwadze, że w tym 
celu Komisja zobowiązała się do 
dokonania przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej; mając 
na uwadze, że zgodnie ze swoim 
dostosowanym programem prac na 2020 r. 
Komisja zamierza przedstawić wniosek 
dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej w 
pierwszym kwartale 2021 r.;

Or. en

Poprawka 42
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko i społeczeństwo;

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne oraz że 
podnoszono tę kwestię również w 
badaniach; mając na uwadze, że autorzy 
badań wyrazili wątpliwości co do liczności 
ram dotyczących dobrowolnej 
sprawozdawczości i wezwali do 
wyjaśnienia oraz ujednolicenia kwestii 
prawnych; mając na uwadze, że 
ujawnianie bardziej kompletnych i 
wiarygodnych informacji jest konieczne, 
aby przedsiębiorstwa mogły być pociągane 
do odpowiedzialności za wywieranie 
potencjalnie niekorzystnego wpływu na 
środowisko i społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 43
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony wskazały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne oraz że 
wykazano tę kwestię również w 
badaniach; mając na uwadze, że autorzy 
badań wyrazili wątpliwości co do liczności 
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być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko i społeczeństwo;

ram dotyczących dobrowolnej 
sprawozdawczości i wezwali do 
wyjaśnienia oraz ujednolicenia kwestii 
prawnych; mając na uwadze, że 
ujawnianie bardziej kompletnych i 
wiarygodnych informacji jest konieczne, 
aby przedsiębiorstwa mogły być pociągane 
do odpowiedzialności za wywieranie 
potencjalnie niekorzystnego wpływu na 
środowisko i społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 44
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko i społeczeństwo;

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko i społeczeństwo; 
mając na uwadze, że usprawnienie 
sprawozdawczości niefinansowej mogłoby 
przyczynić się do zwiększenia 
rozliczalności przedsiębiorstw oraz 
zaufania, jakim są darzone;

Or. en

Poprawka 45
Emil Radev
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Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko i społeczeństwo;

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne;

Or. bg

Poprawka 46
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa 
mogły być pociągane do 
odpowiedzialności za wywieranie 
potencjalnie niekorzystnego wpływu na 
środowisko i społeczeństwo;

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że należy wdrożyć szereg 
konkretnych wytycznych dotyczących 
ujawniania bardziej kompletnych i 
wiarygodnych informacji, aby ograniczyć 
potencjalnie niekorzystny wpływ na 
środowisko i społeczeństwo;

Or. ro



AM\1215319PL.docx 27/114 PE658.892v01-00

PL

Poprawka 47
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na środowisko i społeczeństwo;

F. mając na uwadze, że 
zainteresowane strony często zgłaszały, że 
informacje niefinansowe przekazywane 
przez przedsiębiorstwa zgodnie z 
dyrektywą w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej są niewystarczające, 
niewiarygodne i nieporównywalne; mając 
na uwadze, że ujawnianie bardziej 
kompletnych i wiarygodnych informacji 
jest konieczne, aby przedsiębiorstwa mogły 
być pociągane do odpowiedzialności za 
wywieranie potencjalnie niekorzystnego 
wpływu na klimat, środowisko i 
społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 48
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w badaniu 
przygotowanym na zlecenie Komisji 
zgodnie z planem działania na rzecz 
finansowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i opublikowanym w lipcu 
2020 r. wskazano, że spółki notowane na 
rynku regulowanym w UE coraz częściej 
koncentrują się na krótkoterminowych 
interesach swoich akcjonariuszy; mając 
na uwadze, że w badaniu tym, opartym na 
dostępnych informacjach finansowych z 
lat 1992–2018 przedstawionych przez 
4 719 spółek notowanych na rynku 
regulowanym z 16 państw, podkreślono 
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czterokrotne zwiększenie łącznych wypłat 
na rzecz akcjonariuszy jako procenta 
przychodów przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że w badaniu zaproponowano 
szereg rozwiązań ustawodawczych na 
szczeblu UE, które przyczyniłyby się do 
istotnej poprawy zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw, oraz podkreślono 
pozytywny wpływ doprecyzowania zakresu 
odpowiedzialności dyrektorów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i aspektów 
długoterminowych;

Or. en

Poprawka 49
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że należy 
przyjąć ramy zawierające konkretne 
wytyczne, które będą w pełni zgodne z 
zasadą proporcjonalności i umożliwią 
uniknięcie jakichkolwiek dodatkowych 
obciążeń administracyjnych dla tych 
unijnych przedsiębiorstw; mając na 
uwadze, że ramy te muszą zapewniać i 
zwiększać pewność prawa na rynku 
wewnętrznym, jednocześnie zapobiegając 
ewentualnym zagrożeniom dla jego 
konkurencyjności;

Or. ro

Poprawka 50
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że 
zrównoważony ład korporacyjny, w tym 
wymóg ujawniania informacji 
dotyczących kwestii środowiskowych, 
społecznych i pracowniczych, praw 
człowieka, łapownictwa i korupcji, 
stanowi element „społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w 
zakresie przestrzegania praw”, jak 
określono w Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 51
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że podejście 
oparte na zrównoważonym rozwoju w 
kontekście ładu korporacyjnego obejmuje 
zarówno ochronę praw człowieka, jak i 
ochronę środowiska, jak podkreślił John 
Knox, były specjalny sprawozdawca ONZ 
ds. praw człowieka i środowiska, 
wskazując, że „zdrowe środowisko 
naturalne jest niezbędne do pełnego 
korzystania z praw człowieka, a z kolei 
korzystanie z praw (w tym praw do 
informacji, uczestnictwa i środka 
prawnego) ma kluczowe znaczenie dla 
ochrony środowiska”1a;
__________________
1a KNOX, J., The Human Right to a 
Healthy Environment (Prawo człowieka 
do zdrowego środowiska), Cambridge 
University Press, 2018.
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Or. en

Poprawka 52
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że nadmierne koncentrowanie się 
na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie firmy, który obejmuje nie tylko 
interesy akcjonariuszy, ale także licznych 
zainteresowanych stron, takich jak 
pracownicy; mając na uwadze, że 
maksymalizacja zysków 
krótkoterminowych szkodzi 
długoterminowym wynikom 
przedsiębiorstw i zrównoważonemu 
charakterowi ich działalności w 
odniesieniu do ograniczeń planety, 
wpływu na prawa człowieka i potrzeby 
wyeliminowania przyczyn zmiany klimatu, 
a zatem może działać na szkodę 
zainteresowanych stron przedsiębiorstw, w 
tym szkodzić długoterminowym interesom 
akcjonariuszy; mając na uwadze, że 
nadmierne wypłaty na rzecz akcjonariuszy 
osłabiają zdolność przedsiębiorstw do 
reinwestycji i innowacji, a w związku z 
tym powinny zostać ograniczone, aby 
przygotować przedsiębiorstwa na 
transformację wynikającą z Zielonego 
Ładu;

Or. en

Poprawka 53
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że nadmierne koncentrowanie się 
na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa oraz obowiązek 
poszanowania praw człowieka, praw 
socjalnych, praw pracowniczych i 
związkowych oraz środowiska; mając na 
uwadze jednak, że interpretację i 
realizację tego obowiązku utrudniają 
normy dotyczące nadrzędności 
akcjonariuszy oraz nadmierne 
krótkoterminowe presje rynkowe; mając 
na uwadze, że nadmierne koncentrowanie 
się na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
charakter ich działalności w odniesieniu 
do ograniczeń planety, praw człowieka i 
potrzeby wyeliminowania przyczyn zmiany 
klimatu, a zatem szkodzi społecznym, 
środowiskowym i gospodarczym interesom 
obywateli, a przy tym również 
długoterminowym interesom 
akcjonariuszy;

Or. en

Poprawka 54
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że nadmierne koncentrowanie się 
na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; zwraca uwagę, 
że ten obowiązek podlega odmiennej 
interpretacji w różnych jurysdykcjach 
oraz że „interes” przedsiębiorstwa 
powinien uwzględniać interesy 
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przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

zainteresowanych stron oraz szersze 
interesy społeczne; mając na uwadze, że 
wąska interpretacja tego obowiązku 
przyjmowana przy jednoczesnym 
nadmiernym koncentrowaniu się na 
maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

Or. en

Poprawka 55
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że nadmierne koncentrowanie się 
na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że interes przedsiębiorstwa 
tradycyjnie utożsamiany jest z interesem 
jego akcjonariuszy; mając na uwadze, że 
nadmierne koncentrowanie się na 
maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

Or. en

Poprawka 56
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że nadmierne koncentrowanie się 
na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych wywiera negatywny 
wpływ na długoterminowe wyniki 
przedsiębiorstw i na zrównoważony 
rozwój, a zatem może szkodzić interesom 
akcjonariuszy;

G. mając na uwadze, że na 
dyrektorach przedsiębiorstw spoczywa 
prawny i ustawowy obowiązek działania w 
interesie przedsiębiorstwa; mając na 
uwadze, że nadmierne koncentrowanie się 
na maksymalizacji zysków 
krótkoterminowych, częściowo wywołane 
kontynuacją akomodacyjnej polityki EBC, 
wywiera negatywny wpływ na 
długoterminowe wyniki przedsiębiorstw i 
na zrównoważony rozwój, a zatem może 
szkodzić interesom akcjonariuszy;

Or. en

Poprawka 57
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze jednak, że w 
ostatnim czasie akcjonariusze 
proponowali rozwiązania środowiskowe, 
które nie spotkały się z poparciem 
przedsiębiorstw, jak na przykład w 
znamiennym przypadku przedsiębiorstwa 
BlackRock, które wsparło jedynie 6 % 
wniosków akcjonariuszy dotyczących 
kwestii środowiskowych pomimo 
wyraźnego publicznego zobowiązania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 58
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw H
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Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez ustanowienie 
konkretnych obowiązków dotyczących 
działania, a nie tylko przekazywania 
informacji; mając na uwadze, że w 
związku z tym konieczne są dodatkowe 
ramy określające obowiązki zarządów 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez przekonanie 
zarządów przedsiębiorstw do internalizacji 
negatywnych skutków zewnętrznych, a nie 
tylko przekazywania informacji; mając na 
uwadze, że w związku z tym konieczne są 
dodatkowe ramy określające obowiązki 
zarządów przedsiębiorstw w zakresie 
uwzględniania i internalizacji 
negatywnych skutków zewnętrznych; 
mając na uwadze, że systemy 
odpowiedzialności za szkody w środowisku 
stanowią główne narzędzie umożliwiające 
internalizację negatywnych skutków 
zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 59
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez ustanowienie 
konkretnych obowiązków dotyczących 
działania, a nie tylko przekazywania 
informacji; mając na uwadze, że w związku 
z tym konieczne są dodatkowe ramy 
określające obowiązki zarządów 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez ustanowienie 
konkretnych obowiązków dotyczących 
działania, a nie tylko przekazywania 
informacji; mając na uwadze, że wniosek 
ustawodawczy musi uwzględniać dwa 
różne wnioski dotyczące należytej 
staranności przedsiębiorstw i określenia 
obowiązków zarządów przedsiębiorstw w 
zakresie zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 60
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez ustanowienie 
konkretnych obowiązków dotyczących 
działania, a nie tylko przekazywania 
informacji; mając na uwadze, że w 
związku z tym konieczne są dodatkowe 
ramy określające obowiązki zarządów 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez określenie 
konkretnych wskazówek dotyczących 
działania, a nie tylko przekazywania 
informacji; mając na uwadze, że w 
związku z tym konieczne są dodatkowe 
ramy określające, na zasadzie 
dobrowolności, obowiązki zarządów 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

Or. it

Poprawka 61
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że spójność 
przepisów UE w zakresie 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
należy osiągnąć przez ustanowienie 
konkretnych obowiązków dotyczących 
działania, a nie tylko przekazywania 
informacji; mając na uwadze, że w 
związku z tym konieczne są dodatkowe 
ramy określające obowiązki zarządów 
przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju;

H. (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en
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Poprawka 62
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w celu 
zwiększenia zrównoważenia, przejrzystości 
i odpowiedzialności ładu korporacyjnego 
w Unii Komisja powinna przedstawić 
wnioski dotyczące przeglądu dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
oraz wprowadzić odrębne, nowe 
prawodawstwo dotyczące należytej 
staranności i obowiązków dyrektorów;

Or. en

Poprawka 63
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w celu 
osiągnięcia solidnego i funkcjonalnego 
podejścia do rozliczalności 
przedsiębiorstw różne przepisy UE 
powinny obejmować kluczowe aspekty 
sprawozdawczości, należytej staranności i 
obowiązków dyrektorów;

Or. en

Poprawka 64
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

-1. wzywa Komisję do przedstawienia 
różnych wniosków dotyczących przeglądu 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej, wprowadzenia przepisów 
dotyczących obowiązkowej należytej 
staranności przedsiębiorstw oraz 
obowiązków dyrektorów i 
zrównoważonego ładu korporacyjnego;

Or. en

Poprawka 65
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla, że taki przegląd powinien być w 
pełni zgodny z wymogami rozporządzenia 
w sprawie ujawniania informacji i 
rozporządzenia w sprawie systematyki; 
wzywa Komisję do uwzględnienia zaleceń 
zawartych w niniejszej rezolucji;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do dokonania 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla, że taki przegląd powinien być w 
pełni zgodny z wymogami rozporządzenia 
w sprawie ujawniania informacji i 
rozporządzenia w sprawie systematyki 
oraz z zasadami należytej staranności w 
zakresie praw człowieka i środowiska 
określonymi w Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka oraz 
w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych; wzywa Komisję do 
uwzględnienia zaleceń zawartych w 
niniejszej rezolucji;

Or. en

Poprawka 66
Emil Radev
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję, aby w ramach 
przyszłych unijnych środków dotyczących 
prawa spółek i ładu korporacyjnego 
dążyła do osiągnięcia równowagi między 
potrzebą zmniejszenia krótkoterminowej 
presji na dyrektorów przedsiębiorstw i 
zachęcenia do włączenia zrównoważonego 
rozwoju do procesu podejmowania decyzji 
w przedsiębiorstwie oraz potrzebą 
zapewnienia dostatecznej elastyczności, 
aby uwzględnić różne krajowe ramy 
regulacyjne;

Or. bg

Poprawka 67
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa do przedstawienia trzech 
różnych, lecz wzajemnie wzmacniających 
się wniosków ustawodawczych 
dotyczących obowiązków dyrektorów i 
zrównoważonego ładu korporacyjnego, 
należytej staranności przedsiębiorstw w 
zakresie praw człowieka i środowiska oraz 
zmiany dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

Or. en

Poprawka 68
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że aby zapewnić równe 
warunki działania, wymogi dotyczące 
zrównoważonego ładu korporacyjnego, w 
tym sprawozdawczości niefinansowej, 
powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w UE, zarejestrowanych zarówno w UE, 
jak i poza nią;

Or. en

Poprawka 69
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
roli dyrektorów w dążeniu do realizacji 
długoterminowych interesów 
przedsiębiorstw w przyszłych działaniach 
podejmowanych na szczeblu UE;

Or. bg

Poprawka 70
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla znaczenie wypracowania 
szczególnej kultury wśród organów 
zarządzających przedsiębiorstw, 
uwzględniającej i wdrażającej 
zrównoważony ład korporacyjny;
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Or. bg

Poprawka 71
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; dodaje, 
że w świetle szczególnego charakteru ich 
działalności i struktur korporacyjnych 
instytucje finansowe, których przychody 
netto przekroczą próg określony w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości, 
powinny być objęte zakresem dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
niezależnie od liczby zatrudnionych ani 
sumy bilansowej; wzywa Komisję do 
wskazania sektorów działalności 
gospodarczej wysokiego ryzyka mających 
istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju w celu objęcia 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z 
tych sektorów zakresem dyrektywy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej; 
uważa, że w szczególności należy 
uwzględnić sektory często wykorzystywane 
w nielegalnej działalności gospodarczej 
związanej między innymi z przestępstwami 
przeciwko środowisku, nielegalnym 
handlem dziką fauną i florą lub korupcją, 
w tym sektory logistyki i transportu;

Or. en
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Poprawka 72
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie jednostki interesu 
publicznego i duże przedsiębiorstwa 
nienotowane na rynku regulowanym 
podlegające prawu państwa 
członkowskiego lub mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; 
podkreśla znaczenie objęcia zakresem 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej przedsiębiorstw spoza UE, 
których papiery wartościowe są notowane 
na giełdach UE, oraz spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
podlegających prawu państwa 
niebędącego członkiem UE i niemających 
siedziby na terytorium Unii, które w 
przyszłości będą podlegać wszelkim 
unijnym wymogom dotyczącym należytej 
staranności w zakresie środowiska i praw 
człowieka ze względu na działalność na 
rynku wewnętrznym polegającą na 
sprzedaży towarów lub świadczeniu usług; 
wzywa Komisję do wskazania sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
środowiskowego w celu objęcia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) z tych 
sektorów zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

Or. en

Poprawka 73
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości;

Or. ro

Poprawka 74
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości;
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sprawozdawczości niefinansowej;

Or. fr

Poprawka 75
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę 
na terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował również organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, które 
również powinny być objęte zakresem 
piątej dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy;

Or. en

Poprawka 76
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę lub 
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terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

prowadzące działalność na terytorium 
Unii, jak określono w art. 3 ust. 4 
dyrektywy o rachunkowości; zwraca się do 
Komisji o wskazanie sektorów działalności 
gospodarczej wysokiego ryzyka mających 
istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla, że zmiana dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej jest 
również konieczna w celu udostępnienia 
uczestnikom rynków finansowych 
istotnych danych umożliwiających 
wykonywanie obowiązków określonych w 
rozporządzeniu w sprawie ujawniania 
informacji;

Or. en

Poprawka 77
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę na 
terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; 
podkreśla, że aby zapewnić równe 
warunki działania, dyrektywa powinna 
mieć również zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw spoza UE prowadzących 
działalność na rynku wewnętrznym 
polegającą na sprzedaży towarów lub 
świadczeniu usług; zwraca się do Komisji 
o wskazanie sektorów działalności 
gospodarczej wysokiego ryzyka mających 
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istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

Or. en

Poprawka 78
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ponawia swój apel o rozszerzenie 
zakresu dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej, aby 
obejmował wszystkie duże 
przedsiębiorstwa notowane i nienotowane 
na rynku regulowanym mające siedzibę 
na terytorium Unii, jak określono w art. 3 
ust. 4 dyrektywy o rachunkowości; zwraca 
się do Komisji o wskazanie sektorów 
działalności gospodarczej wysokiego 
ryzyka mających istotny wpływ na kwestie 
zrównoważonego rozwoju, który mógłby 
uzasadniać objęcie małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) z tych sektorów 
zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

2. zwraca się do Komisji o wskazanie 
sektorów działalności gospodarczej 
wysokiego ryzyka mających istotny wpływ 
na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz 
o ocenę zasadności objęcia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) z tych 
sektorów zakresem dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej; zwraca 
uwagę, że w tym celu Komisja skorzysta z 
pomocy ekspertów zewnętrznych, którzy 
dostarczą orientacyjny, niewyczerpujący i 
regularnie aktualizowany wykaz sektorów 
wysokiego ryzyka będący przedmiotem 
dyskusji;

Or. bg

Poprawka 79
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że zmienione przepisy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
powinny mieć zastosowanie również do 
wszystkich instytucji finansowych, 
wykraczając poza obecne ograniczenie do 
dużych przedsiębiorstw kredytowych i 
ubezpieczeniowych, aby wyeliminować 
obecną lukę informacyjną, która często 
skutkuje brakiem możliwości poznania 
celu inwestycji środków finansowych 
dokonywanych przez obecnych lub 
potencjalnych klientów funduszy 
inwestycyjnych i innych powiązanych 
usług finansowych;

Or. en

Poprawka 80
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zachęca Komisję do rozważenia 
uznawania certyfikatów wystawionych w 
ramach sektorowych systemów 
dotyczących zachowania należytej 
staranności; podkreśla, że w tym celu 
wszelkie przyszłe regulacje mogłyby 
obejmować również przepisy dotyczące 
certyfikacji, w oparciu o uproszczony 
mechanizm wykorzystujący przejrzyste 
kryteria i powiązane przepisy;

Or. bg

Poprawka 81
Emil Radev
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa Komisję do opracowania 
niewiążących wytycznych w formie 
podręcznika dla podmiotów 
gospodarczych, aby zapewnić jasność i 
spójność praktyk podmiotów 
gospodarczych, w szczególności MŚP;

Or. bg

Poprawka 82
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; jest zdania, że 
równie istotne jest precyzyjne określenie 
innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu;

3. zwraca uwagę, że rozporządzenie w 
sprawie systematyki określa wykaz celów 
środowiskowych, takich jak w 
szczególności działania w zakresie zmiany 
klimatu, wykorzystanie i ochrona zasobów 
wodnych i morskich, przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola oraz ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów; uważa, że 
pojęcie kwestii środowiskowych w 
dyrektywie w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej należy interpretować 
zgodnie z tym rozporządzeniem; jest 
zdania, że równie istotne jest precyzyjne 
określenie innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu;

Or. en
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Poprawka 83
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; jest zdania, że 
równie istotne jest precyzyjne określenie 
innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu;

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; jest zdania, że 
równie istotne jest precyzyjne określenie 
innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu; 
domaga się w związku z tym większej 
przejrzystości pod względem publikacji list 
dostawców, którą obecnie stosuje zaledwie 
1 % przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 84
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; jest zdania, że 
równie istotne jest precyzyjne określenie 
innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; jest zdania, że 
równie istotne jest precyzyjne określenie 
innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, 
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przeciwdziałania korupcji i łapownictwu; ochrony i promocji specyficznych cech, 
tradycji i kompetencji typowych dla 
obszarów, na których przedsiębiorstwo 
prowadzi działalność i produkcję;

Or. it

Poprawka 85
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; jest zdania, że 
równie istotne jest precyzyjne określenie 
innych kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, do których 
odnosi się dyrektywa, takich jak pojęcia 
kwestii społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu;

3. uważa, że pojęcie kwestii 
środowiskowych w dyrektywie w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej należy 
interpretować zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie systematyki; podkreśla, że 
należy stosować zalecenia Grupy 
Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji 
Finansowych Związanych z Klimatem; 
jest zdania, że równie istotne jest 
precyzyjne określenie innych kwestii 
związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, do których odnosi się 
dyrektywa, takich jak pojęcia kwestii 
społecznych i pracowniczych, 
poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu;

Or. en

Poprawka 86
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że definicja istotności 
powinna obejmować kwestie mające 
wpływ na długoterminowe tworzenie 

4. uważa, że definicja istotności 
powinna dotyczyć kwestii mających wpływ 
na długoterminowe tworzenie wartości 
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wartości ekonomicznej oraz zagadnienia 
wykraczające poza czysto finansowe 
wyniki przedsiębiorstw;

ekonomicznej oraz zagadnień 
wykraczających poza finansowe wyniki 
przedsiębiorstw zgodnie z zasadą 
podwójnej istotności wprowadzoną na 
mocy dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej i szerzej 
objaśnioną w wytycznych Komisji 
dotyczących sprawozdawczości w zakresie 
działań związanych z klimatem; w tym 
kontekście podkreśla, że nowe przepisy w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
powinny doprecyzować, że 
przedsiębiorstwa powinny ujawniać 
zarówno proces zastosowany do oceny 
istotności, w tym informacje dotyczące 
zainteresowanych stron, z którymi 
przeprowadzono konsultacje, jak i 
informacje dotyczące obecnych i 
przewidywanych poważnych skutków, w 
tym tych, które wywołało lub do których 
przyczyniło się przedsiębiorstwo, lub 
mających bezpośredni związek z jego 
działalnością, produktami lub usługami ze 
względu na relacje biznesowe, jak również 
informacje, jakie przedsiębiorstwa uznają 
za istotne z perspektywy zarządzania 
ryzykiem związanym z kwestiami 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
przedsiębiorstwa powinny dokonywać 
oceny istotności przy pełnym 
zaangażowaniu przedstawicieli 
pracowników i związków zawodowych;

Or. en

Poprawka 87
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że definicja istotności 
powinna obejmować kwestie mające 
wpływ na długoterminowe tworzenie 

4. uważa, że definicja istotności 
powinna obejmować kwestie mające 
wpływ na długoterminowe tworzenie 
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wartości ekonomicznej oraz zagadnienia 
wykraczające poza czysto finansowe 
wyniki przedsiębiorstw;

wartości ekonomicznej oraz zagadnienia 
wykraczające poza czysto finansowe 
wyniki przedsiębiorstw; uważa ponadto, że 
ujawniane dane powinny dostarczać 
wiarygodne informacje dotyczące ryzyka 
oraz skutków działalności gospodarczej 
dla społeczeństwa i środowiska, zarówno 
w UE, jak i poza nią, uwzględniając 
wszystkie podmioty w całych łańcuchach 
wartości i na każdym etapie relacji 
biznesowych, oraz dotyczące zarządzania 
ryzykiem dla przedsiębiorstw w związku z 
kwestiami zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla, że odpowiednie zainteresowane 
strony, takie jak przedstawiciele lub 
rzecznicy pracowników i organizacje 
zajmujące się ochroną środowiska, 
powinny brać udział w procesie określania 
istotności;

Or. en

Poprawka 88
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że definicja istotności 
powinna obejmować kwestie mające 
wpływ na długoterminowe tworzenie 
wartości ekonomicznej oraz zagadnienia 
wykraczające poza czysto finansowe 
wyniki przedsiębiorstw;

4. uważa, że definicja istotności 
powinna zostać pilnie zmieniona, aby 
objęła wszelkie istotne skutki 
środowiskowe, dotyczące praw człowieka i 
zarządzania dla całego społeczeństwa, 
wykraczając poza tworzenie wartości 
ekonomicznej oraz czysto finansowe 
wyniki przedsiębiorstw; uważa, że ocenę 
istotności należy przeprowadzić w drodze 
solidnego procesu obejmującego 
zaangażowanie wielu zainteresowanych 
stron;

Or. en
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Poprawka 89
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że w zmienionej 
dyrektywie w sprawie sprawozdawczości 
finansowej należy jasno wskazać, że 
obowiązki sprawozdawczości obejmują 
również działalność przedsiębiorstw 
powodującą rozprzestrzenione postacie 
zanieczyszczeń, w tym produkcję lub 
wykorzystywanie toksycznych substancji 
chemicznych, nanoplastików, pestycydów, 
emisję CO2 oraz innych gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 90
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wzywa Komisję, aby wspierała 
również rozwój innowacyjnych technik 
rachunkowości uwzględniających 
konieczność ochrony i odbudowy 
ekosystemów;

Or. en

Poprawka 91
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
kompleksowych ram UE obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że ramy te 
powinny obejmować, w stosownych 
przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej18;

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
kompleksowych ram UE obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że przyszłe 
prawodawstwo powinno obejmować 
obowiązkowe normy ogólne i sektorowe; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
wspierania procesu opracowywania 
unijnych standardów sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla, że normy te 
należy określić w możliwie jak najbardziej 
szczegółowy sposób w procesie 
legislacyjnym; w zakresie, w jakim 
niezbędne jest przekazanie uprawnień do 
ustanowienia norm, powinny one zostać 
przekazane publicznemu organowi ds. 
ustanawiania norm obejmującemu 
przedstawicieli zainteresowanych stron, w 
tym związków zawodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji zajmujących 
się ochroną środowiska;

__________________ __________________
18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 

18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
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wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139)

wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139)

Or. en

Poprawka 92
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
kompleksowych ram UE obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że ramy te 
powinny obejmować, w stosownych 
przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej18;

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; wskazuje, że ujawnianie 
informacji musi być odpowiednie dla 
charakteru, rozmiaru i lokalizacji 
przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę koszty, 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne 
kwestie mogące mieć wpływ na ich 
konkurencyjność; zauważa, że 
przedsiębiorstwa mogą obecnie korzystać, 
według własnego uznania, z szeregu 
różnych ram; uważa, że konieczne jest 
ustanowienie kompleksowych ram UE 
obejmujących kompletny zestaw kwestii 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
istotnych dla kompleksowej 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla w związku z tym, że ramy UE 
powinny zapewniać, by ujawniane 
informacje były jasne, wyważone, 
zrozumiałe, porównywalne między 
przedsiębiorstwami w danym sektorze, 
możliwe do zweryfikowania i obiektywne; 
zwraca uwagę, że ramy te powinny 
obejmować, w stosownych przypadkach, 
obowiązkowe normy sektorowe; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
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zobowiązanie Komisji do wspierania 
procesu opracowywania unijnych 
standardów sprawozdawczości 
niefinansowej18;

__________________ __________________
18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139).

18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139).

Or. bg

Poprawka 93
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
kompleksowych ram UE obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że ramy te 
powinny obejmować, w stosownych 

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
kompleksowych ram prawnych UE 
obejmujących kompletny zestaw kwestii 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
istotnych dla kompleksowej 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla w związku z tym, że ramy 
prawne UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że przepisy 
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przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej18;

powinny obejmować, w stosownych 
przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla, że w zmienionej dyrektywie w 
sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
należy określić szczegółowe obowiązki i 
normy sprawozdawczości, z 
uwzględnieniem odpowiedniego nadzoru 
demokratycznego i reprezentacji interesów 
publicznych, w tym związków zawodowych 
i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

__________________ __________________
18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139)

18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139)

Or. en

Poprawka 94
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
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kompleksowych ram UE obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że ramy te 
powinny obejmować, w stosownych 
przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej18;

kompleksowych ram UE w oparciu o 
zasadę proporcjonalności, obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że ramy te 
powinny obejmować, w stosownych 
przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe, unikając wprowadzenia 
dodatkowych obciążeń administracyjnych 
i tworzenia dysproporcji pod względem 
konkurencyjności; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej18;

__________________ __________________
18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139).

18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139).

Or. ro

Poprawka 95
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 

5. uważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej zapewnia 
przedsiębiorstwom objętym jej zakresem 
znaczną elastyczność w zakresie 
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ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; uważa, że 
konieczne jest ustanowienie 
kompleksowych ram UE obejmujących 
kompletny zestaw kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju istotnych dla 
kompleksowej sprawozdawczości 
niefinansowej; podkreśla w związku z tym, 
że ramy UE powinny zapewniać, by 
ujawniane informacje były jasne, 
wyważone, zrozumiałe, porównywalne 
między przedsiębiorstwami w danym 
sektorze, możliwe do zweryfikowania i 
obiektywne; zwraca uwagę, że ramy te 
powinny obejmować, w stosownych 
przypadkach, obowiązkowe normy 
sektorowe; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do wspierania procesu 
opracowywania unijnych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej18;

ujawniania odpowiednich informacji w 
sposób, który uznają za najbardziej 
użyteczny; zauważa, że przedsiębiorstwa 
mogą obecnie korzystać, według własnego 
uznania, z szeregu różnych ram; zauważa, 
że przedsiębiorstwa nadal nie mają 
pewności, w jaki sposób najlepiej 
wykonywać spoczywające na nich 
obowiązki dotyczące ujawniania 
informacji; uważa, że konieczne jest 
ustanowienie kompleksowych ram UE 
obejmujących kompletny zestaw kwestii 
dotyczących zrównoważonego rozwoju 
istotnych dla kompleksowej 
sprawozdawczości niefinansowej; 
podkreśla w związku z tym, że ramy UE 
powinny zapewniać, by ujawniane 
informacje były jasne, wyważone, 
zrozumiałe, porównywalne między 
przedsiębiorstwami w danym sektorze, 
możliwe do zweryfikowania i obiektywne; 
zwraca uwagę, że ramy te powinny 
obejmować, w stosownych przypadkach, 
obowiązkowe normy sektorowe; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do wspierania 
procesu opracowywania unijnych 
standardów sprawozdawczości 
niefinansowej18;

__________________ __________________
18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139)

18 Uwagi wiceprzewodniczącego 
wykonawczego Valdisa Dombrovskisa 
przedstawione na konferencji poświęconej 
wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu: 
Finansowanie transformacji, 28 stycznia 
2020 r. 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/pl/speech_20_139)

Or. en

Poprawka 96
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaleca Komisji, aby uwzględniła 
ogólne obowiązki sprawozdawcze w 
zmienionych przepisach w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej (poziom 
1), określiła wymóg ujawniania jasnych, 
określonych w czasie celów 
zrównoważonego rozwoju dotyczących 
ograniczenia najistotniejszego wpływu 
wywieranego przez przedsiębiorstwo oraz 
określenia sektorów wysokiego ryzyka i 
kluczowych kwestii dotyczących 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 97
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla, że unijne normy 
dotyczące sprawozdawczości 
niefinansowej powinny zapewnić dalsze 
szczegóły sektorowe określające sposób 
wykonywania tych obowiązków przez 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 98
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. w tym kontekście uważa, że 
przepisy w sprawie sprawozdawczości 
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niefinansowej powinny obejmować co 
najmniej następujące wymogi dotyczące 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
kwestii środowiskowych:
– wykorzystywanie wody na obszarach 
dotkniętych niedoborem wody (wszystkie 
przedsiębiorstwa),
– wpływ na różnorodność biologiczną 
(wszystkie przedsiębiorstwa),
– analiza ryzyka, jakie dla 
przedsiębiorstwa oznacza scenariusz 
zakładający ograniczenie wzrostu 
temperatury na poziomie znacznie poniżej 
2 °C, cel dotyczący łagodzenia zmiany 
klimatu i harmonogram jego realizacji 
oraz dostosowanie do celu porozumienia 
paryskiego, jakim jest ograniczenie 
wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C 
lub znacznie poniżej 2 °C, emisji gazów 
cieplarnianych zakresu 1, 2, 3 (określone 
sektory wysokiego ryzyka),
– wykorzystywanie gruntów (określone 
sektory wysokiego ryzyka),
– wykorzystywanie produktów 
stwarzających ryzyko oraz udział tych, 
które wytwarzane są w sposób 
zrównoważony (określone sektory 
wysokiego ryzyka),
– zanieczyszczenie powietrza i wody 
(określone sektory wysokiego ryzyka);

Or. en

Poprawka 99
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. w tym kontekście uważa, że 
przepisy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej powinny obejmować co 
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najmniej następujące wymogi dotyczące 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
kwestii pracowniczych, zarówno na 
szczeblu całego przedsiębiorstwa, jak i dla 
państwa, w którym przedsiębiorstwo 
prowadzi działalność, z 
wyszczególnieniem różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w ramach każdej 
kategorii przedstawianych informacji:
– skład siły roboczej,
– wynagrodzenia dyrektorów,
– wynagrodzenia pracowników wyrażone 
w decylach,
– płaca zapewniająca utrzymanie na 
minimalnym poziomie,
– zasięg rokowań zbiorowych,
– udział pracowników w systemach 
bezpieczeństwa i higieny pracy (określone 
sektory wysokiego ryzyka);

Or. en

Poprawka 100
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5e. w tym kontekście uważa, że 
przepisy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej powinny obejmować co 
najmniej następujące wymogi dotyczące 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
kwestii praw człowieka, uwzględniając 
kryteria sprawozdawczości umożliwiające 
skuteczne monitorowanie przestrzegania 
obowiązku przedsiębiorstw dotyczącego 
poszanowania praw człowieka 
określonego w Wytycznych ONZ 
dotyczących biznesu i praw człowieka, 
oraz ułatwiać przyjęcie przyszłego 
unijnego prawodawstwa dotyczącego 
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obowiązku dochowania należytej 
staranności w zakresie praw człowieka 
dotyczących kwestii środowiskowych:
– informacje dotyczące wykonywania 
procedury należytej staranności w 
zakresie praw człowieka,
– najistotniejsze zidentyfikowane 
problemy dotyczące praw człowieka, które 
wywołało lub do których przyczyniło się 
przedsiębiorstwo, lub mające bezpośredni 
związek z jego działalnością, produktami 
lub usługami ze względu na relacje 
biznesowe oraz wyniki tych działań,
– cele dotyczące łagodzenia 
zidentyfikowanych negatywnych skutków 
lub zapobiegania im,
– podjęte działania,
– rezultaty mierzone w stosunku do celów,
– rezultaty stosowanych przez 
przedsiębiorstwo mechanizmów 
rozpatrywania skarg, oraz
– dodatkowe istotne informacje dotyczące: 
dobrowolnej, wcześniejszej i świadomej 
zgody ludów tubylczych, praw ludności do 
ziemi i dostępu do wody oraz ochrony 
obrońców praw człowieka;

Or. en

Poprawka 101
Manon Aubry, Marie Toussaint, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5f. w tym kontekście uważa, że 
przepisy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej powinny obejmować co 
najmniej następujące wymogi dotyczące 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
przejrzystości łańcuchów dostaw w 
sektorach narażonych na wysokie ryzyko 
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naruszeń praw człowieka ze względu na 
zależność od dostaw z regionów wysokiego 
ryzyka:
– ujawnianie dostawców bezpośrednich,
– praktyki nabywcze,
– odsetek produktów wytwarzanych z 
zagwarantowaniem płacy zapewniającej 
utrzymanie na minimalnym poziomie,
– warunki rokowań zbiorowych i brak 
opłat rekrutacyjnych (sektory wysokiego 
ryzyka, w tym w szczególności sektor 
konfekcyjny i obuwniczy),
– informacje dotyczące własności 
rzeczywistej i kompleksowej struktury 
korporacyjnej, wykraczając poza jednostki 
skonsolidowane na potrzeby sporządzenia 
sprawozdań finansowych (wszystkie 
przedsiębiorstwa);

Or. en

Poprawka 102
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

skreśla się

Or. en

Poprawka 103
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe, 
wykorzystując w szczególności powiązane 
zalecenia Forum Wysokiego Szczebla ds. 
Unii Rynków Kapitałowych; uważa, że w 
każdym państwie, w którym 
przedsiębiorstwo prowadzi działalność, 
informacje niefinansowe powinny być 
dostępne w lokalnych językach 
urzędowych;

Or. en

Poprawka 104
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji wyrażone 
w planie działania na rzecz tworzenia unii 
rynków kapitałowych (COM/2020/590), 
dotyczące przedstawienia wniosku 
ustawodawczego do trzeciego kwartału 
2021 r. w sprawie utworzenia 
ogólnodostępnej i ogólnounijnej platformy 
cyfrowej udostępniającej bezpłatnie 
informacje finansowe i niefinansowe 
przekazane przez przedsiębiorstwa;
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Or. en

Poprawka 105
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
określenia, na podstawie istniejących 
danych, rodzaju platformy najwłaściwszej 
dla przedsiębiorstw w celu publikacji 
informacji niefinansowych oraz do 
zapewnienia, aby platforma ta była łatwo 
dostępna dla ogółu społeczeństwa;

Or. ro

Poprawka 106
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

6. uważa, że przepisy dotyczące 
miejsca ujawniania oświadczenia na temat 
informacji niefinansowych nie powinny 
stwarzać żadnych dodatkowych obciążeń 
ograniczających konkurencyjność 
przedsiębiorstw;

Or. bg
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Poprawka 107
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia, oprócz krajowych platform 
cyfrowych, bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

Or. fr

Poprawka 108
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa powinny 
publikować informacje niefinansowe;

6. uważa, że należy ujednolicić 
przepisy dotyczące miejsca ujawniania 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych; wzywa Komisję do 
utworzenia bezpłatnej, ogólnodostępnej i 
ogólnounijnej platformy cyfrowej, na 
której przedsiębiorstwa będą miały 
obowiązek publikacji informacji 
niefinansowych;

Or. en

Poprawka 109
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że platforma musi 
umożliwiać użytkownikom porównanie 
online danych ujawnianych przez 
przedsiębiorstwa i dokonanie 
wieloczynnikowej analizy, w tym co 
najmniej w podziale na tematykę, sektory, 
państwa, obroty i liczbę zatrudnionych;

Or. en

Poprawka 110
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla konieczność usunięcia z 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej wyłączenia 
umożliwiającego przedstawienie 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych odrębnie od 
sprawozdania z działalności, aby 
informacje były przedstawiane w jednym, 
zintegrowanym rocznym sprawozdaniu z 
działalności;

Or. en

Poprawka 111
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa, że zmieniona dyrektywa w 
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sprawie sprawozdawczości niefinansowej 
powinna zapewnić udział przedstawicieli 
pracowników w definiowaniu procesu 
przekazywania informacji niefinansowych 
oraz weryfikacji informacji, w 
szczególności w odniesieniu do siły 
roboczej, celów zrównoważonego rozwoju 
dotyczących produkcji i pracy oraz kwestii 
związanych z łańcuchem dostaw i 
produkcji, w tym outsourcingu i 
podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 112
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. uważa, że informacje niefinansowe 
i finansowe powinny być przedstawiane w 
jednym, zintegrowanym rocznym 
sprawozdaniu z działalności;

Or. en

Poprawka 113
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej wyłącza 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych z wymogu kontroli treści, 
któremu podlegają sprawozdania 
finansowe przedsiębiorstw; jest zdania, że 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych powinny podlegać 

skreśla się
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obowiązkowemu audytowi, w zależności 
od wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa; uważa, że podmioty 
świadczące usługi kontroli, z 
zastrzeżeniem wymogów obiektywności i 
niezależności, powinny przeprowadzać 
audyty zgodnie z przyszłymi ramami UE;

Or. fr

Poprawka 114
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej wyłącza 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych z wymogu kontroli treści, 
któremu podlegają sprawozdania 
finansowe przedsiębiorstw; jest zdania, że 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych powinny podlegać 
obowiązkowemu audytowi, w zależności 
od wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa; uważa, że podmioty 
świadczące usługi kontroli, z 
zastrzeżeniem wymogów obiektywności i 
niezależności, powinny przeprowadzać 
audyty zgodnie z przyszłymi ramami UE;

7. zauważa, że dyrektywa w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej wyłącza 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych z wymogu kontroli treści, 
któremu podlegają sprawozdania 
finansowe przedsiębiorstw; jest zdania, że 
oświadczenia na temat informacji 
niefinansowych powinny podlegać 
obowiązkowemu audytowi, w zależności 
od wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa; uważa, że podmioty 
świadczące usługi kontroli, z 
zastrzeżeniem wymogów obiektywności i 
niezależności, powinny przeprowadzać 
audyty zgodnie z przyszłymi ramami UE; 
w tym kontekście podkreśla potrzebę 
wyeliminowania nieodłącznych, 
niewłaściwych zachęt w badaniach 
ustawowych poprzez zmianę dyrektywy w 
sprawie badań ustawowych; utrzymuje, że 
stanowi to również okazję, by położyć kres 
niemal monopolistycznej pozycji „wielkiej 
czwórki” spółek księgowych 
prowadzących audyty największych spółek 
notowanych na rynku regulowanym;

Or. en
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Poprawka 115
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że przedstawiciele 
pracowników powinni mieć udział w 
definiowaniu procesu przekazywania 
informacji niefinansowych oraz 
weryfikacji informacji, w szczególności w 
odniesieniu do celów zrównoważonego 
rozwoju społecznego oraz kwestii 
związanych z łańcuchem dostaw 
powiązanym z produkcją, w tym 
outsourcingu i podwykonawstwa;

Or. en

Poprawka 116
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie nałożenia na 
niektóre unijne przedsiębiorstwa 
obowiązku sporządzania sprawozdania 
rocznego w podziale na kraje w 
odniesieniu do każdej jurysdykcji 
podatkowej, w której prowadzą 
działalność; wzywa Radę do pilnego 
wznowienia negocjacji z Parlamentem w 
sprawie wniosku Komisji dotyczącego 
dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji o podatku dochodowym przez 
niektóre jednostki i oddziały 
(COM(2016)0198)19;

skreśla się

__________________
19 brak
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Or. bg

Poprawka 117
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie nałożenia na 
niektóre unijne przedsiębiorstwa 
obowiązku sporządzania sprawozdania 
rocznego w podziale na kraje w 
odniesieniu do każdej jurysdykcji 
podatkowej, w której prowadzą 
działalność; wzywa Radę do pilnego 
wznowienia negocjacji z Parlamentem w 
sprawie wniosku Komisji dotyczącego 
dyrektywy zmieniającej dyrektywę 
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji o podatku dochodowym przez 
niektóre jednostki i oddziały 
(COM(2016)0198)19;

8. podkreśla znaczenie nałożenia na 
niektóre unijne przedsiębiorstwa 
obowiązku sporządzania sprawozdania 
rocznego w podziale na kraje w 
odniesieniu do każdej jurysdykcji 
podatkowej, w której prowadzą 
działalność, w tym jurysdykcji 
podatkowych poza Unią, zawierającego 
między innymi informacje dotyczące 
osiągniętego zysku, zapłaconej kwoty 
podatku z tytułu zysków oraz otrzymanych 
dotacji publicznych, liczby zatrudnionych 
i jednostek zależnych; wzywa Radę do 
pilnego wznowienia negocjacji z 
Parlamentem w sprawie wniosku Komisji 
dotyczącego dyrektywy zmieniającej 
dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji o podatku 
dochodowym przez niektóre jednostki i 
oddziały (COM(2016)0198)19;

__________________ __________________
19 brak 19 Wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w 
odniesieniu do ujawniania informacji o 
podatku dochodowym przez niektóre 
jednostki i oddziały (COM(2016)0198 – 
C8-0146/2016 – 2016/0107(COD))

Or. en

Poprawka 118
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że Unia powinna dołożyć 
starań, by w ramach negocjacji 
dotyczących umów o wolnym handlu 
wprowadzić do nich klauzule wymagające 
od państw partnerskich ustanowienia 
porównywalnych zobowiązań dla ich 
przedsiębiorstw, w celu uniknięcia 
stworzenia nowego źródła zakłócenia 
konkurencji;

Or. fr

Poprawka 119
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Radę do niezwłocznego 
rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
związanych z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych 
środków(COM(2012)0614) („wniosek w 
sprawie kobiet w zarządach”), mającym 
położyć kres powszechnemu brakowi 
równowagi między kobietami a 
mężczyznami na najwyższych szczeblach 
decyzyjnych w spółkach;

skreśla się

Or. bg

Poprawka 120
Raffaele Stancanelli
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Radę do niezwłocznego 
rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
związanych z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych 
środków(COM(2012)0614) („wniosek w 
sprawie kobiet w zarządach”), mającym 
położyć kres powszechnemu brakowi 
równowagi między kobietami a 
mężczyznami na najwyższych szczeblach 
decyzyjnych w spółkach;

skreśla się

Or. it

Poprawka 121
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Radę do niezwłocznego 
rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
związanych z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych środków 
(COM(2012)0614) („wniosek w sprawie 
kobiet w zarządach”), mającym położyć 
kres powszechnemu brakowi równowagi 
między kobietami a mężczyznami na 
najwyższych szczeblach decyzyjnych w 
spółkach;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 122
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Radę do niezwłocznego 
rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
związanych z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych środków 
(COM(2012)0614) („wniosek w sprawie 
kobiet w zarządach”), mającym położyć 
kres powszechnemu brakowi równowagi 
między kobietami a mężczyznami na 
najwyższych szczeblach decyzyjnych w 
spółkach;

9. wzywa Radę do niezwłocznego 
rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
związanych z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych środków 
(COM(2012)0614) („wniosek w sprawie 
kobiet w zarządach”), mającym położyć 
kres powszechnemu brakowi równowagi 
między kobietami a mężczyznami na 
najwyższych szczeblach decyzyjnych w 
spółkach; wzywa Komisję do 
przeanalizowania dodatkowego wniosku 
dotyczącego poprawy równowagi płci 
wśród kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i wpływowych stanowisk w 
przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 123
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Radę do niezwłocznego 
rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem 
związanych z wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie i odnośnych środków 
(COM(2012)0614) („wniosek w sprawie 
kobiet w zarządach”), mającym położyć 
kres powszechnemu brakowi równowagi 

9. podkreśla znaczenie różnorodności 
w ramach włączenia w 
przedsiębiorstwach; wzywa Radę do 
niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji z 
Parlamentem związanych z wnioskiem 
dotyczącym dyrektywy w sprawie poprawy 
równowagi płci wśród dyrektorów 
niewykonawczych spółek, których akcje są 
notowane na giełdzie i odnośnych środków 
(COM(2012)0614) („wniosek w sprawie 



AM\1215319PL.docx 75/114 PE658.892v01-00

PL

między kobietami a mężczyznami na 
najwyższych szczeblach decyzyjnych w 
spółkach;

kobiet w zarządach”), mającym położyć 
kres powszechnemu brakowi równowagi 
między kobietami a mężczyznami na 
najwyższych szczeblach decyzyjnych w 
spółkach, co jest zgodne z zasadami 
różnorodności i włączenia oraz prowadzi 
do osiągania lepszych wyników przez 
przedsiębiorstwo;

Or. en

Poprawka 124
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaleca Komisji znaczne 
zwiększenie reprezentacji pracowników w 
zarządach; podkreśla, że udział 
pracowników w procesie podejmowania 
decyzji przez przedsiębiorstwo jest 
niezbędny, aby zapewnić podejmowanie 
decyzji w oparciu o długoterminowe oceny 
i cele oraz przyczynić się do osiągnięcia 
pozytywnych skutków społecznych i 
środowiskowych; wzywa do stworzenia 
nowych ram dotyczących informowania 
pracowników, prowadzenia z nimi 
konsultacji oraz ich reprezentacji na 
szczeblu zarządu dla form spółek 
europejskich i przedsiębiorstw 
korzystających z instrumentów UE na 
rzecz mobilności przedsiębiorstw oraz do 
zmiany dyrektywy w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej, aby 
zapewnić równe warunki działania i 
poprawić informowanie i udział 
pracowników oraz prowadzenie z nimi 
konsultacji;

Or. en
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Poprawka 125
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 
główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni mieć obowiązek uwzględniania 
interesów długoterminowych i zagrożeń 
dla zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

10. podkreśla, że obowiązki 
dyrektorów powinny obejmować 
obowiązek opracowania, przedstawienia i 
wdrożenia strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa mającej na celu 
uwzględnienie ograniczeń planety i praw 
człowieka pośród kwestii środowiskowych, 
społecznych i dotyczących zarządzania, 
przy czym strategia ta powinna 
obejmować wszelkie aspekty działalności 
przedsiębiorstwa, w tym jego łańcuchy 
wartości; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni mieć obowiązek priorytetowego 
traktowania interesów długoterminowych i 
zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, 
wpływu na zrównoważony rozwój, 
powiązanych możliwości i zależności w 
ogólnej strategii przedsiębiorstwa; 
podkreśla, że obowiązek priorytetowego 
traktowania powinien oznaczać 
obowiązkowe przejście od 
niezrównoważonych do zrównoważonych 
inwestycji, w szczególności w dziedzinie 
produkcji energii odnawialnej, 
ograniczenia odpadów i promowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 126
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 10. zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa 
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główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni mieć obowiązek uwzględniania 
interesów długoterminowych i zagrożeń 
dla zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

nie są abstrakcyjnymi podmiotami 
oderwanymi od obecnych wyzwań 
środowiskowych i społecznych; uważa, że 
przedsiębiorstwa powinny aktywniej 
przyczyniać się do zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ ich długoterminowe 
wyniki, odporność, a nawet przetrwanie 
mogą zależeć od odpowiedniej reakcji na 
kwestie środowiskowe i społeczne; w tym 
względzie podkreśla, że należy określić 
spoczywający na dyrektorach obowiązek 
dochowania należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw nie tylko w zakresie 
krótkoterminowej maksymalizacji zysków 
z akcji, lecz także w odniesieniu do kwestii 
zrównoważonego rozwoju; zauważa, że 
dyrektorzy wykonawczy odgrywają główną 
rolę w określaniu strategii przedsiębiorstw 
i w nadzorowaniu ich działalności; jest 
zdania, że dyrektorzy wykonawczy powinni 
mieć obowiązek uwzględniania interesów 
długoterminowych i zagrożeń dla 
zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 127
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 
główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni mieć obowiązek uwzględniania 
interesów długoterminowych i zagrożeń 
dla zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 
główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; podkreśla obowiązki 
wynikające z silniejszej pozycji osób 
zarządzających przedsiębiorstwem wobec 
wewnętrznych i zewnętrznych stron 
zainteresowanych działalnością 
przedsiębiorstwa; jest zdania, że 
dyrektorzy powinni mieć jasno 
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przedsiębiorstwa; zdefiniowany i uzupełniony odpowiednimi 
sankcjami obowiązek uwzględniania 
interesów zainteresowanych stron 
przedsiębiorstwa, w tym pracowników i 
społeczności lokalnych, interesów 
długoterminowych i zagrożeń dla 
zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 128
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 
główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni mieć obowiązek uwzględniania 
interesów długoterminowych i zagrożeń 
dla zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 
główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że obowiązek 
dyrektorów dotyczący działania w 
interesie przedsiębiorstwa należy rozumieć 
jako obowiązek uwzględniania interesów 
długoterminowych i zagrożeń dla 
zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 129
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 10. zauważa, że dyrektorzy odgrywają 
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główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni mieć obowiązek uwzględniania 
interesów długoterminowych i zagrożeń 
dla zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

główną rolę w określaniu strategii 
przedsiębiorstw i w nadzorowaniu ich 
działalności; jest zdania, że dyrektorzy 
powinni być zachęcani do uwzględniania 
interesów długoterminowych i zagrożeń 
dla zrównoważonego rozwoju, wpływu na 
zrównoważony rozwój, powiązanych 
możliwości i zależności w ogólnej strategii 
przedsiębiorstwa;

Or. it

Poprawka 130
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę większego 
zaangażowania pracowników w procesy 
podejmowania decyzji w 
przedsiębiorstwach, aby lepiej uwzględnić 
długoterminowe cele oraz wpływ 
przedsiębiorstwa na kwestie społeczne i 
środowiskowe; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia udziału pracowników, w tym 
w publicznych ofertach przejęcia, oraz, 
zgodnie z tradycjami stosunków pracy i 
praktykami pracowniczymi, w wyborze 
przedstawicieli zarządu;

Or. en

Poprawka 131
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zgodnie z zaleceniami wskazanymi 
w niedawnym badaniu Komisji podkreśla 
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potrzebę uregulowania składu zarządów w 
celu istotnego zwiększenia reprezentacji 
pracowników, a także zapewnienia 
równowagi płci i ochrony interesów osób, 
na które działalność przedsiębiorstwa 
wywiera wpływ, w tym społeczności 
lokalnych, konsumentów, pracowników 
łańcucha wartości przedsiębiorstwa oraz 
ogółu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 132
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa do stworzenia nowych ram 
dotyczących informowania pracowników, 
prowadzenia z nimi konsultacji oraz ich 
reprezentacji na szczeblu zarządu dla 
form spółek europejskich i 
przedsiębiorstw korzystających z 
instrumentów UE na rzecz mobilności 
przedsiębiorstw oraz do zmiany dyrektywy 
w sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej, aby zapewnić równe warunki 
działania i poprawić informowanie i 
udział pracowników oraz prowadzenie z 
nimi konsultacji;

Or. en

Poprawka 133
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego 
zapewniającego, aby członkowie organów 
administrujących, zarządzających i 
nadzorczych spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, działający w ramach 
kompetencji przyznanych im na mocy 
prawa krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw;

skreśla się

Or. en

Poprawka 134
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego zapewniającego, 
aby członkowie organów administrujących, 
zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego zapewniającego, 
aby członkowie organów administrujących, 
zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, mieli zbiorowy obowiązek 
prawny określania, ujawniania i 
monitorowania strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstw; wzywa również 
Komisję do opracowania systemu 
administracyjnego egzekwowania, 
uprawniającego organy regulacyjne do 
nakładania kar z urzędu i na podstawie 
skarg w przypadku wszelkiego rodzaju 
naruszeń obowiązków, o których mowa 
powyżej, przez te organy administrujące, 
zarządzające i nadzorcze; uważa, że w 
przypadku gdy naruszenia obowiązków 
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dyrektorów dotyczących strategii 
zrównoważonego rozwoju skutkują 
długoterminową szkodą dla 
przedsiębiorstwa, akcjonariusze powinni 
mieć możliwość wytoczenia powództwa; 
uważa również, że w przypadku gdy 
naruszenie powoduje szkodę dla innych 
osób lub dla środowiska, takie inne osoby 
i organizacje nienastawione na zysk, 
zajmujące się ochroną ekosystemów, 
powinny mieć możliwość wytoczenia 
powództwa;

Or. en

Poprawka 135
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego zapewniającego, 
aby członkowie organów administrujących, 
zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego, aby zapewnić 
obowiązek dyrektorów dotyczący działania 
w interesie długoterminowego 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz w interesie 
pracowników, innych zainteresowanych 
stron i społeczeństwa, a nie tylko ani 
przede wszystkim w interesie 
akcjonariuszy, zapewniając, aby 
członkowie organów administrujących, 
zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
oraz zapewniając udostępnienie 
dostatecznych rezerw w drodze zysków 
niepodzielonych w odpowiedniej 
wysokości na potrzeby wdrożenia takiej 
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strategii; 

Or. en

Poprawka 136
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego zapewniającego, 
aby członkowie organów administrujących, 
zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego, aby zapewnić 
brak możliwości błędnej interpretacji 
obowiązków dyrektorów jako 
krótkoterminowej maksymalizacji 
wartości dla akcjonariuszy, lecz aby 
obowiązkowo musieli oni uwzględniać 
długoterminowe interesy przedsiębiorstwa 
i społeczeństwa oraz pracowników i 
innych zainteresowanych stron; wniosek 
ustawodawczy powinien zapewnić 
również, aby członkowie organów 
administrujących, zarządzających i 
nadzorczych spółek, działający w ramach 
kompetencji przyznanych im na mocy 
prawa krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 137
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego zapewniającego, 
aby członkowie organów administrujących, 

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego zapewniającego, 
aby członkowie organów administrujących, 
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zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, ponosili zbiorową 
odpowiedzialność za określanie, 
ujawnianie i monitorowanie strategii 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw;

zarządzających i nadzorczych spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, 
działający w ramach kompetencji 
przyznanych im na mocy prawa 
krajowego, ponosili odpowiedzialność za 
określanie, ujawnianie i monitorowanie 
strategii zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw;

Or. bg

Poprawka 138
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. biorąc pod uwagę trwający 
przegląd dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko, 
podkreśla, że przedsiębiorstwa powinny 
mieć zabezpieczenie finansowe 
obejmujące odpowiedzialność za 
środowisko w przypadku szkód dla 
środowiska wyrządzonych poszczególnym 
osobom i ekosystemom;

Or. en

Poprawka 139
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 

12. zwraca uwagę, że Komisja musi 
jasno odróżnić obowiązki przedsiębiorstw 
dotyczące dochowania należytej 
staranności i obowiązek dochowania 
należytej staranności spoczywający na 
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przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

dyrektorach wobec przedsiębiorstwa w 
celu zapewnienia jego długoterminowej 
rentowności oraz zrównoważonego 
rozwoju; jest zdania, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna być 
spójna z istotnym zidentyfikowanym 
wpływem – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – oraz określeniem 
istotnych kwestii zgodnie z wymogami 
dotyczącymi sprawozdawczości 
niefinansowej, w tym istotnego wpływu, 
jaki przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne, pracownicze i dotyczące 
związków zawodowych, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

Or. en

Poprawka 140
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
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kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów 
zainteresowanych stron, na które 
działalność tych przedsiębiorstw może 
wywierać negatywny wpływ;

kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również ochronę 
interesów zainteresowanych stron, w tym 
pracowników i ekosystemów, na które 
działalność tych przedsiębiorstw może 
wywierać negatywny wpływ;

Or. en

Poprawka 141
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
wyłącznie pierwszym ogniwem łańcucha 
dostaw, w tym poza Unią Europejską; 
uważa, że spoczywający na dyrektorach 
obowiązek dochowania należytej 
staranności wobec przedsiębiorstw 
obejmuje również uwzględnianie interesów 
odpowiednich zainteresowanych stron, na 
które działalność tych przedsiębiorstw 
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negatywny wpływ; może wywierać negatywny wpływ;

Or. bg

Poprawka 142
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
zatrudnienie, kwestie środowiskowe, 
klimatyczne, społeczne i pracownicze, 
poszanowanie praw człowieka oraz 
kwestie przeciwdziałania korupcji i 
łapownictwu związane z modelem 
biznesowym przedsiębiorstwa, jego 
działalnością i łańcuchami dostaw, w tym 
poza Unią Europejską; uważa, że 
spoczywający na dyrektorach obowiązek 
dochowania należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

Or. it

Poprawka 143
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 12. jest zdania, że w strategii 
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zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze oraz dotyczące 
związków zawodowych, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

Or. en

Poprawka 144
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw; uważa, że należy 
przeanalizować zakres, w jakim 
spoczywający na dyrektorach obowiązek 
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należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

dochowania należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw powinien obejmować 
również uwzględnianie interesów 
zainteresowanych stron, na które 
działalność tych przedsiębiorstw może 
wywierać negatywny wpływ;

Or. ro

Poprawka 145
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, klimatyczne, 
społeczne i pracownicze, poszanowanie 
praw człowieka oraz kwestie 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu 
związane z modelem biznesowym 
przedsiębiorstwa, jego działalnością i 
łańcuchami dostaw, w tym poza Unią 
Europejską; uważa, że spoczywający na 
dyrektorach obowiązek dochowania 
należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

12. jest zdania, że w strategii 
zrównoważonego rozwoju należy określić i 
uwzględnić – zgodnie z obowiązkami 
przedsiębiorstw w zakresie dochowania 
należytej staranności – istotny wpływ, jaki 
przedsiębiorstwo może wywierać na 
kwestie środowiskowe, społeczne i 
pracownicze, poszanowanie praw 
człowieka oraz kwestie przeciwdziałania 
korupcji i łapownictwu związane z 
modelem biznesowym przedsiębiorstwa, 
jego działalnością i łańcuchami dostaw, w 
tym poza Unią Europejską; uważa, że 
spoczywający na dyrektorach obowiązek 
dochowania należytej staranności wobec 
przedsiębiorstw obejmuje również 
uwzględnianie interesów zainteresowanych 
stron, na które działalność tych 
przedsiębiorstw może wywierać 
negatywny wpływ;

Or. en

Poprawka 146
Lara Wolters, Tiemo Wölken
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. nalega, by obowiązki w zakresie 
dochowania należytej staranności i 
obowiązki dyrektorów – jeżeli zostaną 
zaproponowane w jednym dokumencie 
ustawodawczym – były jasno oddzielone w 
dwóch odrębnych częściach; uważa, że 
obowiązki te uzupełniają się wzajemnie, 
lecz nie mogą być stosowane zamiennie 
ani też jedne nie mogą być 
podporządkowane drugim;

Or. en

Poprawka 147
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Luisa Regimenti, Jean-Paul Garraud

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 

skreśla się
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rozwoju przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawka 148
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele i wdrożenie planów 
transformacji zgodnie z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej, 
wylesiania, z uwzględnieniem ciągłego 
przekraczania ograniczeń planety; 
podkreśla, że powinna ona również 
obejmować obowiązkowe strategie 
polityczne gwarantujące 
równouprawnienie płci, na przykład w 
odniesieniu do składu zarządów 
przedsiębiorstw, zapewniając lepsze 
uwzględnianie praw pracowniczych w 
działalności gospodarczej, w szczególności 
poprzez przyznanie większych praw 
uczestnictwa przedstawicielom 
pracowników i związkom zawodowym w 
organach decyzyjnych przedsiębiorstwa, 
oraz definicję polityki uczciwego 
wynagradzania, a także kwestie sektorowe 
lub geograficzne; wzywa Komisję do 
zapewnienia, aby przedsiębiorstwa 
przedstawiały cele określone w strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa oraz publikowały 
obowiązkowe, zintegrowane roczne 
sprawozdania z działalności; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
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dyrektorów powinien być koniecznie 
powiązany z osiąganiem wymiernych 
celów określonych w strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 149
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele i plany transformacji 
zgodne z zobowiązaniami Unii na szczeblu 
międzynarodowym w zakresie środowiska, 
zmiany klimatu, w szczególności 
zawartymi w porozumieniu paryskim, 
różnorodności biologicznej i wylesiania; 
podkreśla, że powinna ona również 
obejmować strategie polityczne dotyczące 
równouprawnienia płci, praw osób 
należących do grup lub społeczności 
szczególnie wrażliwych, lepszego 
uwzględniania praw pracowników i 
związków zawodowych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa; konkretnie co 
najmniej 50 % zmiennego składnika 
wynagrodzenia powinno opierać się na 
kryteriach niefinansowych;

Or. en



AM\1215319PL.docx 93/114 PE658.892v01-00

PL

Poprawka 150
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

13. ponadto uważa, że opracowana w 
następstwie oceny skutków strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne;

Or. bg

Poprawka 151
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
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naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące zwalczania bezrobocia i 
promowania produkcji europejskiej, 
równouprawnienia płci i lepszego 
uwzględniania praw pracowniczych w 
działalności gospodarczej oraz definicję 
polityki uczciwego wynagradzania, a także 
kwestie sektorowe lub geograficzne; 
uważa, że zmienny składnik 
wynagrodzenia dyrektorów powinien być 
powiązany z osiąganiem wymiernych 
celów określonych w strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa;

Or. it

Poprawka 152
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele i plany transformacji 
społecznej i środowiskowej zgodne z 
zobowiązaniami Unii na szczeblu 
międzynarodowym w zakresie środowiska, 
zmiany klimatu, w szczególności 
zawartymi w porozumieniu paryskim, 
różnorodności biologicznej i wylesiania; 
podkreśla, że powinna ona również 
obejmować strategie polityczne dotyczące 
równouprawnienia płci i lepszego 
uwzględniania praw pracowniczych w 
działalności gospodarczej oraz definicję 
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sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

polityki uczciwego wynagradzania, a także 
kwestie sektorowe lub geograficzne; 
uważa, że zmienny składnik 
wynagrodzenia dyrektorów powinien być 
powiązany z osiąganiem wymiernych 
celów określonych w strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 153
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne określone w czasie i 
oparte na podstawach naukowych cele 
zgodne z zobowiązaniami Unii na szczeblu 
międzynarodowym w zakresie środowiska, 
różnorodności biologicznej i wylesiania; 
podkreśla, że powinna ona również 
obejmować lepsze uwzględnianie praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

Or. en
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Poprawka 154
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów powinien być powiązany z 
osiąganiem wymiernych celów 
określonych w strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa;

13. ponadto uważa, że strategia 
zrównoważonego rozwoju powinna 
obejmować wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych cele zgodne z zobowiązaniami 
Unii na szczeblu międzynarodowym w 
zakresie środowiska, zmiany klimatu, w 
szczególności zawartymi w porozumieniu 
paryskim, różnorodności biologicznej i 
wylesiania; podkreśla, że powinna ona 
również obejmować strategie polityczne 
dotyczące równouprawnienia płci i 
lepszego uwzględniania praw 
pracowniczych w działalności 
gospodarczej oraz definicję polityki 
uczciwego wynagradzania, a także kwestie 
sektorowe lub geograficzne; uważa, że 
zmienny składnik wynagrodzenia 
dyrektorów wykonawczych powinien być 
powiązany z osiąganiem wymiernych 
celów określonych w strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 155
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że zobowiązania 
uzgodnione w porozumieniu paryskim, 
dotyczące zatrzymania wzrostu średniej 
globalnej temperatury na poziomie 
znacznie poniżej 2 °C ponad poziom 
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sprzed epoki przemysłowej oraz dążenia 
do ograniczenia wzrostu temperatury do 
1,5 °C ponad poziom sprzed epoki 
przemysłowej, oznaczają osiągnięcie przez 
wszystkie sektory gospodarki UE 
neutralności pod względem emisji gazów 
cieplarnianych najpóźniej do 2050 r., a w 
związku z tym proponuje nałożenie na 
wszystkie przedsiębiorstwa, w tym 
instytucje finansowe, obowiązku 
określenia pozostałych budżetów emisji 
gazów cieplarnianych, pomiaru śladu 
emisji gazów cieplarnianych, wyznaczenia 
celów na rzecz dostosowania prowadzonej 
działalności do ścieżki emisji zgodnej z 
celem 1,5 °C oraz osiągnięcia całkowitej 
neutralności pod względem emisji gazów 
cieplarnianych najpóźniej do 2050 r., 
informując ogół społeczeństwa o 
skutecznym sterowaniu postępami w 
osiąganiu tych celów;

Or. en

Poprawka 156
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że należy również zmienić 
dyrektywę o prawach akcjonariuszy II, 
aby zachęcić akcjonariuszy do 
wykazywania „cierpliwej” postawy, w 
szczególności poprzez wynagradzanie 
długoterminowego zaangażowania w 
udziały za pomocą udzielania praw głosu i 
korzyści podatkowych;

Or. en
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Poprawka 157
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa do podjęcia środków w celu 
promowania długoterminowego 
zaangażowania inwestorów w 
przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 
udziałów lojalnościowych; podkreśla, że 
zyski niepodzielone mogą przyczynić się 
do stworzenia odpowiednich rezerw;

Or. en

Poprawka 158
Lara Wolters, Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. apeluje o wprowadzenie 
maksymalnego stosunku płacy kadry 
kierowniczej do płacy pracowników, aby 
ograniczyć nierówności wynagrodzeń po 
obu stronach spektrum płac poprzez 
podniesienie płac na dolnym szczeblu, 
unikając przy tym nadmiernych 
wynagrodzeń na szczeblu górnym; 
apeluje, aby zarządy regularnie 
przedstawiały również ten stosunek płac;

Or. en

Poprawka 159
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13b. uważa, że należy ustalić wiążące 
limity dotyczące dysproporcji płacowych 
między pracownikami i dyrektorami; 
uważa ponadto, że należy uregulować 
wynagrodzenie dyrektorów oparte na 
akcjach oraz inne zachęty skłaniające 
zarządy do koncentracji na 
maksymalizacji ceny akcji w perspektywie 
krótkoterminowej, w tym skup akcji 
własnych;

Or. en

Poprawka 160
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
akcjonariuszami, przedstawicielami 
pracowników lub rzecznikami, oraz 
zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 
na które mają wpływ ich działania i 
łańcuchy dostaw;

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami na szczeblu 
wewnętrznym i zewnętrznym; uważa za 
niezbędne zaangażowanie pracowników w 
określenie strategii zrównoważonego 
rozwoju i jej zatwierdzenie, w 
szczególności za pośrednictwem związków 
zawodowych, przedstawicieli i rzeczników; 
uważa, że należy prowadzić konsultacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
dotkniętymi obecnymi i przewidywanymi 
poważnymi skutkami, które wywołało lub 
do których przyczyniło się 
przedsiębiorstwo, lub mającymi 
bezpośredni związek z jego działalnością, 
produktami lub usługami ze względu na 
relacje biznesowe; uważa ponadto, że 
należy prowadzić konsultacje z krajowymi 
i lokalnymi organami publicznymi 
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zajmującymi się kwestią zrównoważonego 
rozwoju w sprawach gospodarczych, w 
szczególności zajmującymi się polityką 
publiczną w sprawie zatrudnienia i 
ochrony środowiska; zachęca również do 
prowadzenia konsultacji ze 
stowarzyszeniami zajmującymi się 
ochroną konsumentów i środowiska, w 
tym klimatu i różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 161
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
akcjonariuszami, przedstawicielami 
pracowników lub rzecznikami, oraz 
zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 
na które mają wpływ ich działania i 
łańcuchy dostaw;

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami; pojęcie 
„zainteresowanych stron” powinno być 
rozumiane szeroko i obejmować wszystkie 
osoby, na których prawa i interesy mogą 
mieć wpływ decyzje przedsiębiorstwa, w 
tym między innymi pracowników, 
społeczności lokalne, ludy tubylcze, 
stowarzyszenia obywatelskie i 
udziałowców, a także organizacje, których 
statutowym celem jest zapewnienie 
przestrzegania praw człowieka i praw 
socjalnych, norm środowiskowych i zasad 
dobrych rządów, takie jak związki 
zawodowe i organizacje społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 162
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
akcjonariuszami, przedstawicielami 
pracowników lub rzecznikami, oraz 
zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 
na które mają wpływ ich działania i 
łańcuchy dostaw;

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny opierać się 
metodzie zarządzania angażującej co 
najmniej jedną trzecią pracowników 
zarządzających, aby można było oprzeć się 
na ich znajomości przedsiębiorstwa; jest 
również zdania, że przedsiębiorstwa 
powinny współpracować ze wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
w tym z akcjonariuszami, 
przedstawicielami pracowników lub 
rzecznikami, oraz zewnętrznymi 
zainteresowanymi stronami, na które mają 
wpływ ich działania i łańcuchy dostaw;

Or. fr

Poprawka 163
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
akcjonariuszami, przedstawicielami 
pracowników lub rzecznikami, oraz 
zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 
na które mają wpływ ich działania i 
łańcuchy dostaw;

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny mieć obowiązek 
prawny współpracy ze wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
w tym z akcjonariuszami, 
przedstawicielami pracowników lub 
rzecznikami, oraz zewnętrznymi 
zainteresowanymi stronami, na które mają 
wpływ ich działania i łańcuchy dostaw, 
takimi jak organizacje nienastawione na 
zysk działające na rzecz środowiska;
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Or. en

Poprawka 164
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
akcjonariuszami, przedstawicielami 
pracowników lub rzecznikami, oraz 
zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 
na które mają wpływ ich działania i 
łańcuchy dostaw;

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, zgodnie z 
powszechną praktyką w ramach 
obowiązujących publicznych procedur 
wyjaśniających;

Or. en

Poprawka 165
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
ze wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
akcjonariuszami, przedstawicielami 
pracowników lub rzecznikami, oraz 
zewnętrznymi zainteresowanymi stronami, 
na które mają wpływ ich działania i 
łańcuchy dostaw;

14. jest zdania, że w procesie 
określania i monitorowania swojej strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa powinny współpracować 
z odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, w tym z akcjonariuszami, 
przedstawicielami pracowników lub 
rzecznikami, oraz zewnętrznymi 
zainteresowanymi stronami, na które mają 
wpływ ich działania i pierwsze ogniwa 
łańcuchów dostaw;

Or. bg
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Poprawka 166
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że ekosystemom należy 
nadać status prawny, umożliwiający 
przedstawicielom wytoczenie powództwa w 
ich imieniu;

Or. en

Poprawka 167
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów doradczych, w których 
uczestniczyliby przedstawiciele 
zainteresowanych stron lub rzecznicy, a 
ich zadaniem będzie doradzanie w zakresie 
treści i wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że takie 
komitety powinny mieć prawo do 
występowania z wnioskiem o 
przeprowadzenie dochodzenia 
wewnętrznego i do przeprowadzenia 
takiego dochodzenia, jeżeli zostanie ono 
zatwierdzone znaczną większością głosów, 
w przypadku wystąpienia uzasadnionych 
obaw co do prawidłowego wdrażania 
strategii zrównoważonego rozwoju.

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
niezależnych ekspertów, których zadaniem 
będzie doradzanie w zakresie treści i 
wdrażania strategii zrównoważonego 
rozwoju.

Or. bg
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Poprawka 168
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów doradczych, w których 
uczestniczyliby przedstawiciele 
zainteresowanych stron lub rzecznicy, a ich 
zadaniem będzie doradzanie w zakresie 
treści i wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że takie 
komitety powinny mieć prawo do 
występowania z wnioskiem o 
przeprowadzenie dochodzenia 
wewnętrznego i do przeprowadzenia 
takiego dochodzenia, jeżeli zostanie ono 
zatwierdzone znaczną większością głosów, 
w przypadku wystąpienia uzasadnionych 
obaw co do prawidłowego wdrażania 
strategii zrównoważonego rozwoju.

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów doradczych, w których 
uczestniczyliby przedstawiciele 
pracowników i związków zawodowych, jak 
również inni przedstawiciele 
zainteresowanych stron lub rzecznicy, a ich 
zadaniem będzie doradzanie w zakresie 
treści i wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w szczególności 
stowarzyszenia zajmujące się ochroną 
konsumentów i środowiska, powinny 
uczestniczyć w pracach komitetów 
doradczych; uważa, że takie komitety 
powinny mieć prawo do występowania z 
wnioskiem o przeprowadzenie 
dochodzenia wewnętrznego i do 
przeprowadzenia takiego dochodzenia, 
jeżeli zostanie ono zatwierdzone znaczną 
większością głosów, w przypadku 
wystąpienia uzasadnionych obaw co do 
prawidłowego wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 169
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów doradczych, w których 
uczestniczyliby przedstawiciele 
zainteresowanych stron lub rzecznicy, a ich 
zadaniem będzie doradzanie w zakresie 
treści i wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że takie 
komitety powinny mieć prawo do 
występowania z wnioskiem o 
przeprowadzenie dochodzenia 
wewnętrznego i do przeprowadzenia 
takiego dochodzenia, jeżeli zostanie ono 
zatwierdzone znaczną większością głosów, 
w przypadku wystąpienia uzasadnionych 
obaw co do prawidłowego wdrażania 
strategii zrównoważonego rozwoju.

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów, w których uczestniczyliby z 
prawem głosu przedstawiciele 
zainteresowanych stron lub rzecznicy, w 
tym związki zawodowe, a ich zadaniem 
będzie wspólne określanie treści i 
wdrażanie strategii zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że takie komitety 
powinny mieć prawo do występowania z 
wnioskiem o przeprowadzenie 
dochodzenia wewnętrznego i do 
przeprowadzenia takiego dochodzenia w 
przypadku wystąpienia uzasadnionych 
obaw co do prawidłowego wdrażania 
strategii zrównoważonego rozwoju; 
dodaje, że sygnaliści i obrońcy środowiska 
zgłaszający niedociągnięcia w określaniu 
lub wdrażaniu strategii zrównoważonego 
rozwoju powinni być objęci ochroną 
zgodnie z prawem UE;

Or. en

Poprawka 170
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów doradczych, w których 
uczestniczyliby przedstawiciele 
zainteresowanych stron lub rzecznicy, a 
ich zadaniem będzie doradzanie w zakresie 
treści i wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że takie 

15. jest zdania, że taka współpraca 
powinna odbywać się, w zależności od 
wielkości i obszaru działalności danego 
przedsiębiorstwa, za pośrednictwem 
komitetów doradczych, w których 
uczestniczyliby obecni członkowie zarządu 
lub niezależni eksperci, a ich zadaniem 
będzie doradzanie w zakresie treści i 
wdrażania strategii zrównoważonego 
rozwoju; uważa, że takie komitety 
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komitety powinny mieć prawo do 
występowania z wnioskiem o 
przeprowadzenie dochodzenia 
wewnętrznego i do przeprowadzenia 
takiego dochodzenia, jeżeli zostanie ono 
zatwierdzone znaczną większością głosów, 
w przypadku wystąpienia uzasadnionych 
obaw co do prawidłowego wdrażania 
strategii zrównoważonego rozwoju.

powinny mieć prawo do występowania z 
wnioskiem o przeprowadzenie 
dochodzenia wewnętrznego i do 
przeprowadzenia takiego dochodzenia, 
jeżeli zostanie ono zatwierdzone znaczną 
większością głosów, w przypadku 
wystąpienia uzasadnionych obaw co do 
prawidłowego wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju.

Or. ro

Poprawka 171
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że w skład takiego 
niewykonawczego komitetu powinni 
wchodzić niezależni eksperci, a 
przewodniczyć mu powinien wyznaczony 
dyrektor niewykonawczy, którego 
zadaniem będzie monitorowanie i 
dokonywanie przeglądu treści, 
finansowania i wdrażania strategii 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
dyrektorzy niewykonawczy powinni mieć 
obowiązek dochowania należytej 
staranności polegający na monitorowaniu 
wdrażania oraz przeznaczenia 
wystarczających środków na wsparcie 
finansowania strategii; uważa, że 
niewdrożenie strategii zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa powinno być 
uznawane za naruszenie spoczywającego 
na dyrektorach wykonawczych obowiązku 
działania w dobrej wierze (jeżeli 
niewdrożenie było wynikiem umyślnego 
działania) lub obowiązku dochowania 
należytej staranności (jeżeli niewdrożenie 
było niezamierzone) i mogłoby być 
egzekwowane przez akcjonariuszy w 
drodze powództwa wytoczonego przez nich 
w imieniu spółki, jeżeli niewdrożenie 
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strategii skutkuje długoterminową szkodą 
dla przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 172
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę, że niektóre państwa 
członkowskie wprowadziły koncepcję 
„udziałów lojalnościowych” w swoim 
prawodawstwie, aby zachęcać 
akcjonariuszy do bardziej aktywnego 
zaangażowania w zrównoważone stopy 
zwrotu i wyniki osiągane przez 
przedsiębiorstwo w perspektywie 
długoterminowej; wzywa Komisję, aby 
dokonała oceny skuteczności takiego 
mechanizmu oraz możliwości jego 
ustanowienia na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 173
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. zaleca ustanowienie 
spoczywającego na zarządzie obowiązku 
omówienia i podpisania rocznego 
sprawozdania okresowego, uzupełnionego 
oświadczeniem przedstawicieli 
pracowników, które powinno być 
uwzględnione w oświadczeniu 
przedsiębiorstwa na temat informacji 
niefinansowych zgodnie z wymogami 
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unijnej dyrektywy w sprawie 
sprawozdawczości niefinansowej;

Or. en

Poprawka 174
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. uważa, że państwa członkowskie 
powinni upoważnić krajowy organ 
regulacyjny do wnoszenia pozwów 
przeciwko dyrektorom wykonawczym w 
przypadku gdy niewdrożenie strategii 
skutkuje poważną szkodą dla innych osób 
lub bezprawną szkodą dla środowiska;

Or. en

Poprawka 175
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. uważa, że pomoc państwa, 
programy wsparcia publicznego (w tym 
wsparcie udzielane przez agencje 
kredytów eksportowych, gwarantowane 
przez rząd pożyczki) i zamówienia 
publiczne powinny być udzielane 
przedsiębiorstwom, które podjęły 
zdecydowane, wymierne, konkretne, 
określone w czasie i oparte na podstawach 
naukowych zobowiązania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
środowiskowego; przypomina, że wsparcia 
publicznego, zarówno w zwykłych, jak i 
krytycznych okolicznościach, należy 
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udzielać przedsiębiorstwom z należytym 
uwzględnieniem osiągnięcia szerszych 
ambicji społecznych i środowiskowych 
UE; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia 
obowiązkowych kryteriów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
środowiskowego, stosowanych podczas 
udzielania przedsiębiorstwom wsparcia 
publicznego, w tym z Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności; uważa, że kryteria te mogą 
obejmować konkretne zobowiązania do 
podjęcia wszelkich uzasadnionych 
środków w celu ochrony miejsc pracy, 
dążenia do sprawiedliwego podziału 
zysków w przedsiębiorstwie, ograniczenia 
śladu środowiskowego i węglowego 
przedsiębiorstw oraz dostosowania ich 
działalności do zobowiązań przyjętych w 
porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 176
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15e. uważa, że słabe wyniki pod 
względem zrównoważonego rozwoju, w 
tym brak odpowiedniego określenia i 
wdrożenia strategii zrównoważonego 
rozwoju, szkody w środowisku, poważny 
negatywny wpływ na uzasadnione interesy 
zainteresowanych stron, w tym 
pracowników, społeczności lokalnych, 
konsumentów i ogółu społeczeństwa, a 
także niezgodne z prawem lub szkodliwe 
praktyki biznesowe, w tym uchylanie się 
od opodatkowania, pranie pieniędzy lub 
łapownictwo, powinny stanowić podstawę 
do wykluczenia przedsiębiorstw z 
możliwości uzyskania pomocy państwa, 
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korzystania z programów wsparcia 
publicznego (w tym wsparcia udzielanego 
przez agencje kredytów eksportowych, 
gwarantowanych przez rząd pożyczek) i 
ubiegania się o zamówienia publiczne;

Or. en

Poprawka 177
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. wzywa do wprowadzenia 
konkretnych mechanizmów 
umożliwiających pracownikom i 
zainteresowanym stronom wytoczenie 
powództwa przeciwko zarządom w 
przypadku decyzji sprzecznych z 
interesami długoterminowymi 
społeczeństwa, środowiska, pracowników, 
zainteresowanych stron i samych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 178
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15g. zwraca uwagę, że niektóre systemy 
wynagrodzeń dyrektorów stwarzają 
zachęty do koncentrowania się na 
strategiach krótkoterminowych w celu 
maksymalizacji wartości akcji; wzywa 
Komisję do uregulowania systemów 
wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych, 
aby nie powodowały one dostosowania 
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interesów dyrektorów głównie do 
interesów akcjonariuszy; uważa, że takie 
regulacje powinny zająć się określeniem 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
dyrektorów oraz wynagradzaniem 
dyrektorów akcjami;

Or. en

Poprawka 179
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15h. podkreśla, że aby przezwyciężyć 
nadmierne krótkoterminowe presje 
rynków kapitałowych, które przyczyniają 
się do nieuwzględniania zrównoważonego 
rozwoju środowiskowego, społecznego i 
gospodarczego przez przedsiębiorstwa 
publiczne, znaczny udział kluczowych 
wskaźników efektywności i zmiennych 
składników wynagrodzenia dyrektorów 
należy powiązać z osiągnięciem 
wymiernych celów określonych w strategii 
zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 180
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15i. podkreśla, że nierówności pod 
względem wynagrodzeń w 
przedsiębiorstwach wzrosły do 
absurdalnych poziomów, które nie są 
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uzasadnione różnicami w poziomie 
kompetencji ani wysiłków, ryzyka lub 
wartości społecznej wykonywanych zadań; 
podkreśla, że te w dużej mierze 
nieuzasadnione nierówności osłabiają 
sprawiedliwy podział zasobów w 
społeczeństwie i są przejawem poważnej 
niesprawiedliwości społecznej; wzywa 
Komisję do przeanalizowania możliwości 
ustanowienia maksymalnego stosunku 
wynagrodzenia dyrektorów do 
wynagrodzenia pracowników oraz 
maksymalnego stosunku wynagrodzeń w 
przedsiębiorstwie;

Or. en

Poprawka 181
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15j. zwraca uwagę, że nadmierne 
wypłaty na rzecz akcjonariuszy osłabiają 
zdolność przedsiębiorstw do produkcji, 
innowacji i odporności oraz spowodowały 
obniżenie płac zarówno w 
przedsiębiorstwach, jak i na rzecz 
dostawców i podwykonawców; podkreśla, 
że nadmierne wypłaty na rzecz 
akcjonariuszy osłabiają zdolność 
przedsiębiorstw do inwestowania w 
ograniczenie swojego śladu 
środowiskowego i węglowego; wzywa 
Komisję do dokonania analizy i 
przedstawienia propozycji rozwiązań 
dotyczących nadmiernych wypłat na rzecz 
akcjonariuszy, a w szczególności wzywa 
do stworzenia dostatecznych rezerw za 
pomocą odpowiednich zysków 
niepodzielonych, które będą odpowiadały 
przyszłym potrzebom inwestycyjnym na 
rzecz transformacji klimatycznej i kwestii 
pracowniczych lub związanych z 
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łańcuchem dostaw;

Or. en

Poprawka 182
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 15 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15k. zwraca uwagę, że niektóre 
przedsiębiorstwa dokonują skupu akcji 
własnych i wypłaty dywidend w sposób 
niezgodny ze zrównoważonym 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
ani sprawiedliwym i uzasadnionym 
podziałem bogactwa; podkreśla w 
szczególności, że niektóre 
przedsiębiorstwa doświadczające strat lub 
dokonujące zwolnień grupowych 
wybierają priorytetowe traktowanie 
przychodów akcjonariuszy w drodze 
skupu akcji własnych i wypłaty dywidend 
zamiast ponownego inwestowania 
środków, ochrony miejsc pracy i 
długoterminowych interesów 
przedsiębiorstwa; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
przeanalizowania możliwości 
uregulowania skupu akcji własnych i 
wypłaty dywidend przedsiębiorstw 
doświadczających strat lub dokonujących 
zwolnień grupowych;

Or. en

Poprawka 183
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 l (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15l. wzywa Komisję do zmiany 
dyrektywy o prawach akcjonariuszy II i 
wprowadzenia wiążących przepisów 
obligujących państwa członkowskie do 
zachęcania do długoterminowego 
zaangażowania w udziały poprzez 
określenie praw głosu proporcjonalnie do 
okresu zaangażowania w kapitał 
przedsiębiorstwa oraz wypłatę 
wynagrodzeń z udziałów (np. dywidend) 
na podstawie okresu posiadania akcji, a 
także obniżenie wysokości podatku od 
dochodów kapitałowych lub zwolnienie z 
obowiązku jego zapłaty z tytułu 
długoterminowego zaangażowania w 
udziały;

Or. en

Poprawka 184
Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Marie Toussaint

Projekt rezolucji
Ustęp 15 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15m. wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości określenia 
minimalnego okresu posiadania udziałów;

Or. en


