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Τροπολογία 4
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή 
και η συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μια μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα 
και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία. Η έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών, 
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που 
συνδέονται με τα εν λόγω θέματα.

(6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή 
και η συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μια μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα 
και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία. Η έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών, 
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που 
συνδέονται με τα εν λόγω θέματα. Θα 
πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και τις 
αλυσίδες εφοδιασμού των εταιρειών 
καθώς και τους υπεργολάβους τους σε 
περίπτωση σημαντικών παραγόντων στις 
αλυσίδες αυτές.

Or. pl

Τροπολογία 5
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε 

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες εφαρμόζουν τις 
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εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ όπως το κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS), και διεθνή πλαίσια, 
όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), οι 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση», οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
το πρότυπο 26000 του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), η 
τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, και η πρωτοβουλία 
για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την 
υλοποίηση του πλαισίου «προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση» των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και μπορούν 
επίσης να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, 
πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ, όπως το 
κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS), και άλλα διεθνή πλαίσια, όπως 
το παγκόσμιο σύμφωνο των ΗΕ, το 
πρότυπο 26000 του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης (ISO), η τριμερής δήλωση 
αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική πολιτική, και η 
πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Global Reporting Initiative).

Or. en

Τροπολογία 6
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στον βαθμό που απαιτούνται προς 
κατανόηση των αντίκτυπων της 
εταιρείας σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σε κοινωνικά θέματα και 
θέματα περιβάλλοντος, οι ετήσιες 
εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που σχετίζονται με τον 
συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων.

Or. en
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Τροπολογία 7
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών και 
αποτελεσματικών μέσων για την επιβολή 
πλήρους, ακριβούς και αξιόπιστης 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 8
Inese Vaidere

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης 
και 25ης Μαρτίου 2011 έκανε έκκληση για 
μείωση του συνολικού ρυθμιστικού 
φόρτου, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και 
πρότεινε μέτρα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, ενώ στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, είναι η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ και η προώθηση της διεθνοποίησής 
τους. Έτσι, σύμφωνα την αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», 
οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει της 

(10) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης 
και 25ης Μαρτίου 2011 έκανε έκκληση για 
μείωση του συνολικού ρυθμιστικού 
φόρτου, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο,
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
τρόπους για την εξαίρεση των 
επιχειρήσεων πολύ μικρού μεγέθους από 
ορισμένες κανονιστικές διατάξεις, και 
πρότεινε μέτρα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, ενώ στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, είναι η βελτίωση του 



PE521.485v02-00 6/26 AM\1007956EL.doc

EL

οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και της οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις 
και ομίλους.

επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ και η προώθηση της διεθνοποίησής 
τους. Έτσι, σύμφωνα την αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», 
οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και της οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις 
και ομίλους.

Or. en

Τροπολογία 9
Inese Vaidere

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 500, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι
πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 500, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 10
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 500, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 250, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 35 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 11
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Κατά την έγκριση των κριτηρίων 
για τον καθορισμό των οργάνων που 
πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, είναι σκόπιμο να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στα 
επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης των 
επιμέρους κρατών μελών και, όπως 
έπεται, για να επιτευχθεί το ίδιο 
αποτέλεσμα από την οικονομική 
δραστηριότητα, οι διάφορες χώρες θα 
απαιτήσουν διαφορετικό μέσον όρο 
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αριθμού απασχολούμενων. Συνεπώς, όταν 
θα επιλέγονται τα κριτήρια για τον
καθορισμό των οργάνων που πρέπει να 
υπόκεινται στις νέες απαιτήσεις περί 
υποβολής εκθέσεων, θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στο ποσό που 
περιλαμβάνεται στον ισολογισμό ή στο 
καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών.

Or. pl

Τροπολογία 12
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πολυμορφία των αρμοδιοτήτων και 
των απόψεων των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
των επιχειρήσεων διευκολύνει την καλή 
κατανόηση της επιχειρηματικής 
οργάνωσης και των επιχειρηματικών 
υποθέσεων. Επιτρέπει στα μέλη που 
απαρτίζουν τα όργανα αυτά να ασκούν 
εποικοδομητική αμφισβήτηση των 
αποφάσεων διαχείρισης και να είναι 
περισσότερο ανοικτά σε καινοτόμες ιδέες, 
καταπολεμώντας την ομοιομορφία των 
απόψεων των μελών, δηλαδή το φαινόμενο 
της «νοοτροπίας ομάδας». Συμβάλλει έτσι 
στην αποτελεσματική εποπτεία της 
διαχείρισης και στην επιτυχημένη 
διακυβέρνηση της εταιρείας. Είναι 
επομένως σημαντικό να ενισχυθεί η 
διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική 
πολυμορφίας που εφαρμόζουν οι 
εταιρείες. Αυτό θα ενημερώνει την αγορά 
σχετικά με τις πρακτικές διοίκησης των 
επιχειρήσεων και άρα θα ασκεί έμμεση 
πίεση στις επιχειρήσεις να έχουν πιο 
διαφοροποιημένα συμβούλια.

(15) Η πολυμορφία των αρμοδιοτήτων και 
των απόψεων των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
των επιχειρήσεων διευκολύνει την καλή 
κατανόηση της επιχειρηματικής 
οργάνωσης και των επιχειρηματικών 
υποθέσεων. Επιτρέπει στα μέλη που 
απαρτίζουν τα όργανα αυτά να ασκούν 
εποικοδομητική αμφισβήτηση των 
αποφάσεων διαχείρισης και να είναι 
περισσότερο ανοικτά σε καινοτόμες ιδέες, 
καταπολεμώντας την ομοιομορφία των 
απόψεων των μελών, δηλαδή το φαινόμενο 
της «νοοτροπίας ομάδας». Ωστόσο, τα 
ζητήματα αυτά πρέπει να επαφίενται στη 
διακριτική ευχέρεια των διοικητικών, 
διευθυντικών και εποπτικών οργάνων 
των εταιρειών.

Or. nl



AM\1007956EL.doc 9/26 PE521.485v02-00

EL

Τροπολογία 13
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα 
διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 
όργανα όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
πολυμορφία και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών τους 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε 
μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Ως εκ 
τούτου, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που μπορούν να 
απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η 
δημοσιοποίηση της πολιτικής για την 
πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που 
δεν διαθέτουν τέτοια πολιτική 
πολυμορφίας δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να την υιοθετήσουν, αλλά 
θα πρέπει να εξηγούν σαφώς τον λόγο για 
τον οποίο συμβαίνει αυτό.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 14
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η 
γεωγραφική πολυμορφία και το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό 
των μελών τους θα πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Ως 
εκ τούτου, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που μπορούν να 
απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η 
δημοσιοποίηση της πολιτικής για την 
πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που δεν 
διαθέτουν τέτοια πολιτική πολυμορφίας 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την 
υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν 
σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει 
αυτό.

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η 
γεωγραφική πολυμορφία, η αναπηρία, 
καθώς και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών τους 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες 
εισηγμένες εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες 
λογιστικές υποχρεώσεις δυνάμει του 
άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα 
πρέπει να καλύπτονται από την υποχρέωση 
αυτή. Η δημοσιοποίηση της πολιτικής για 
την πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί 
μέρος της δήλωσης εταιρικής 
διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 46α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι 
εταιρείες που δεν διαθέτουν τέτοια 
πολιτική πολυμορφίας δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να την υιοθετήσουν, αλλά θα 
πρέπει να εξηγούν σαφώς τον λόγο για τον 
οποίο συμβαίνει αυτό.

Or. en

Τροπολογία 15
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η 
γεωγραφική πολυμορφία και το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό 
των μελών τους θα πρέπει να εφαρμόζεται 
μόνο σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Ως 

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η 
γεωγραφική πολυμορφία, η αναπηρία, 
καθώς και το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών τους 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες 
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εκ τούτου, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που μπορούν να 
απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η 
δημοσιοποίηση της πολιτικής για την 
πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που δεν 
διαθέτουν τέτοια πολιτική πολυμορφίας 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την 
υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν 
σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει 
αυτό.

εισηγμένες εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες 
λογιστικές υποχρεώσεις δυνάμει του 
άρθρου 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα 
πρέπει να καλύπτονται από την υποχρέωση 
αυτή. Η δημοσιοποίηση της πολιτικής για 
την πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί 
μέρος της δήλωσης εταιρικής 
διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 46α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι 
εταιρείες που δεν διαθέτουν τέτοια 
πολιτική πολυμορφίας δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να την υιοθετήσουν, αλλά θα 
πρέπει να εξηγούν σαφώς τον λόγο για τον 
οποίο συμβαίνει αυτό.

Or. es

Τροπολογία 16
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα θέματα 
αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται στους εν λόγω κινδύνους.

οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίοι 
ενδέχεται να προκαλέσουν ή έχουν ήδη 
προκαλέσει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο 
σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, 
καθώς και σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ο τρόπος με τον οποίο η 
εταιρεία διαχειρίζεται στους εν λόγω 
κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 17
Thijs Berman
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχει εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών.

Όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχει αιτιολογημένη
εξήγηση βασιζόμενη στην αποτίμηση του 
κινδύνου για την απουσία των εν λόγω 
πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι επενδυτές και οι καταναλωτές να ενημερώνονται για την αξιολόγηση του 
κινδύνου που πραγματοποιούν οι εταιρείες επειδή δεν ασκήθηκε πολιτική στα θέματα που 
καθορίζονται στις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Μία αιτιολογημένη εξήγηση θα 
επιτρέψει σε επενδυτές και καταναλωτές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες 
αντιλαμβάνονται και αποτιμούν τους κινδύνους στις στρατηγικές τους.

Τροπολογία 18
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο  46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία μπορεί να 
βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια 
βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, 
στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία μπορεί να 
βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια 
βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια, 
όπως: το κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS), και διεθνή πλαίσια όπως το 
παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), οι κατευθυντήριες αρχές 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
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του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση», οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
το πρότυπο 26000 του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), η 
τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, και η πρωτοβουλία 
για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

Or. pl

Τροπολογία 19
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία μπορεί να 
βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια 
βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, 
στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία εφαρμόζει τις 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η
εταιρεία μπορεί επίσης να βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ή 



PE521.485v02-00 14/26 AM\1007956EL.doc

EL

άλλης νομοθεσίας ή καθοδήγησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει 
ειδικότερους κανόνες για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από εταιρείες.

Or. en

Τροπολογία 20
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν παρέχει αυτές τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, η 
εταιρεία αναφέρει το νομικό πλαίσιο που 
έχει χρησιμοποιήσει. 

Or. pl

Τροπολογία 21
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
για την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας, η 
ανάλυση περιλαμβάνει τους 
χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για 
την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων ή της θέσης της εταιρείας και 
των αντίκτυπων σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κοινωνικά θέματα και 
θέματα περιβάλλοντος η ανάλυση 
περιλαμβάνει τους χρηματοοικονομικούς 
και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς 
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δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 22
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναπτύσσει καθοδήγηση 
σχετικά με τη μεθοδολογία και χρήση των 
διεθνών προτύπων και μη 
χρηματοοικονομικών δεικτών επιδόσεων 
για να επικουρεί τις εταιρείες στην 
υποβολή των εκθέσεών τους.

Or. en

Τροπολογία 23
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τη καθοδήγηση 
και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την ανάπτυξη της 
καθοδήγησης το αργότερο 18 μήνες μετά 
την έγκριση της οδηγίας. 

Or. en
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Τροπολογία 24
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει Συμβούλιο 
Καθοδήγησης Μη Χρηματοοικονομικής 
Δημοσιοποίησης για να υποστηρίζει την 
υλοποίηση των απαιτήσεων μη 
χρηματοοικονομικής υποβολής εκθέσεων 
και να εμπλέκει τους μετόχους για την 
ανάπτυξη καθοδήγησης σχετικά με τη 
μεθοδολογία και χρήση των διεθνών 
προτύπων και δεικτών μη 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων κατά 
τρόπο ισόρροπο και ανοικτό.

Or. en

Τροπολογία 25
Daniël van der Stoep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 46α τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο ζ):
‘ζ) περιγραφή της πολιτικής της 
εταιρείας σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων όσον αφορά πτυχές 
όπως η ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
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πολυμορφία, το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών, τους 
στόχους της εν λόγω πολιτικής για την 
πολυμορφία, τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν 
έχει τέτοια πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει 
αυτό.» 
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:
‘4. Το στοιχείο ζ) της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται σε εταιρείες που εμπίπτουν 
στην έννοια του άρθρου 27.» 

Or. nl

Τροπολογία 26
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
πολυμορφία, το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών, τους 
στόχους της εν λόγω πολιτικής για την 
πολυμορφία, τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν 
έχει τέτοια πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό.»

περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
πολυμορφία, η αναπηρία, καθώς και το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό 
των μελών, τους στόχους της εν λόγω 
πολιτικής για την πολυμορφία, τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα 
αποτελέσματα κατά την περίοδο 
αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν έχει τέτοια 
πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό.»

Or. en
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Τροπολογία 27
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ και Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 46 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
πολυμορφία, το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών, τους 
στόχους της εν λόγω πολιτικής για την 
πολυμορφία, τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν 
έχει τέτοια πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό.»

ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
πολυμορφία, η αναπηρία, καθώς και το 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό 
των μελών, τους στόχους της εν λόγω 
πολιτικής για την πολυμορφία, τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόστηκε και τα 
αποτελέσματα κατά την περίοδο 
αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν έχει τέτοια 
πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό.»

Or. es

Τροπολογία 28
Thijs Berman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 53α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτέλεση
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικών και επαρκών 
μηχανισμών προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή δημοσιοποίηση 
των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
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εφαρμόζονται αποτελεσματικές εθνικές 
διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας και 
ότι οι διαδικασίες αυτές είναι διαθέσιμες 
για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις 
νομικές οντότητες που έχουν έννομο 
συμφέρον, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των λεγόμενων ψευδοοικολογικών λύσεων και των 
παραπλανητικών πληροφοριών, πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί μηχανισμοί στα κράτη μέλη με 
στόχο την ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πολύ διαφορετικές 
εθνικές καταστάσεις, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διαθέτουν ευελιξία για τη λειτουργία των 
μηχανισμών αυτών.

Τροπολογία 29
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 500 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
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θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, συνυπολογίζοντας την πλήρη 
αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 30
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα θέματα 
αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται στους εν λόγω κινδύνους.

οι κίνδυνοι που αφορούν τα θέματα αυτά 
και συνδέονται με τις δραστηριότητες της 
εταιρείας οι οποίοι είναι πιθανόν να 
προκαλέσουν ή έχουν προκαλέσει 
σοβαρούς αρνητικούς αντίκτυπους σε 
κοινωνικά θέματα, θέματα περιβάλλοντος 
και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται στους εν λόγω κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 31
Thijs Berman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν οι επιχειρήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 

Όταν οι επιχειρήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
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λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν 
πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα 
από τα θέματα αυτά, η εταιρεία παρέχει 
εξήγηση για την απουσία των εν λόγω 
πολιτικών.

λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν 
πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα 
από τα θέματα αυτά, η εταιρεία παρέχει 
αιτιολογημένη εξήγηση βασιζόμενη στην 
αποτίμηση των κινδύνων για την απουσία 
των εν λόγω πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι επενδυτές και οι καταναλωτές να ενημερώνονται για την αξιολόγηση του 
κινδύνου που πραγματοποιούν οι εταιρείες επειδή δεν ασκήθηκε πολιτική στα θέματα που 
καθορίζονται στις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Μία αιτιολογημένη εξήγηση θα 
επιτρέψει σε επενδυτές και καταναλωτές να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες 
αντιλαμβάνονται και αποτιμούν τους κινδύνους στις στρατηγικές τους.

Τροπολογία 32
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση μπορεί να βασίζεται σε εθνικά 
πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή 
διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια 
βασίστηκε.

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία μπορεί να 
βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια 
βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια, 
όπως: το κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 
(EMAS), και διεθνή πλαίσια όπως το 
παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ), οι κατευθυντήριες αρχές 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση», οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
το πρότυπο 26000 του Διεθνούς 
Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), η 
τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς 
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Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, και η πρωτοβουλία 
για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

Or. pl

Τροπολογία 33
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση μπορεί να βασίζεται σε εθνικά 
πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή 
διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια 
βασίστηκε.

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία εφαρμόζει τις 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η
εταιρεία μπορεί επίσης να βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ή 
άλλης νομοθεσίας ή καθοδήγησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει 
ειδικότερους κανόνες για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από εταιρείες. 

Or. en
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Τροπολογία 34
Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν παρέχει αυτές τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, η 
εταιρεία αναφέρει το νομικό πλαίσιο που 
έχει χρησιμοποιήσει. 

Or. pl

Τροπολογία 35
Thijs Berman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτέλεση
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικών και επαρκών 
μηχανισμών προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή δημοσιοποίηση 
των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται αποτελεσματικές εθνικές 
διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας και 
ότι οι διαδικασίες αυτές είναι διαθέσιμες 
για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις 
νομικές οντότητες που έχουν έννομο 
συμφέρον, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι 
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διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των λεγόμενων ψευδοοικολογικών λύσεων και των 
παραπλανητικών πληροφοριών, πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί μηχανισμοί στα κράτη μέλη με 
στόχο την ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πολύ διαφορετικές 
εθνικές καταστάσεις, θα πρέπει τα κράτη μέλη να διαθέτουν ευελιξία για τη λειτουργία των 
μηχανισμών αυτών.

Τροπολογία 36
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 α
Παρακολούθηση και επιβολή της 

εφαρμογής
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικά την ύπαρξη επαρκών και 
αποτελεσματικών μέσων για την 
παρακολούθηση και επιβολή της 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες 
για την επιβολή των υποχρεώσεων της 
παρούσας οδηγίας διατίθενται σε όλα τα 
φυσικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες που έχουν, σύμφωνα με τα 
κριτήρια που καθορίζει το εθνικό τους 
δίκαιο, έννομο συμφέρον να εξασφαλίζουν 
ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.
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Τροπολογία 37
Jean-Jacob Bicep
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το αργότερο μέχρι τις [τρία έτη μετά την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις του 
άρθρου 46 και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις, 
σχετικά με:
- τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
που δημοσιοποιούνται στην πρακτική 
στις οποίες περιλαμβάνεται η κάλυψη της 
αλυσίδας εφοδιασμού, το κατά πόσο αυτό 
είναι αποτελεσματικό και εάν παρέχονται 
επαρκής καθοδήγηση και οι κατάλληλες 
μέθοδοι·
- την πρόοδο που σημειώνεται στη 
υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
εκθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο·
- την υλοποίηση του πλαισίου του ΟΗΕ 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και των κατευθυντηρίων αρχών του όπως 
και των κατευθυντηρίων γραμμών του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
- τη χρήση των δεικτών για τη χρήση της 
γης, τη χρήση των υδάτων, τις εκπομπές 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
και τη χρήση υλικών· και
- την αποτελεσματικότητα των 
υφισταμένων μηχανισμών επαλήθευσης 
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και επιβολής.

Or. en


