
AM\1008018EL.doc PE522.825v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2013/0110(COD)

24.10.2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
17 - 95

Σχέδιο γνωμοδότησης
Richard Howitt
(PE519.836v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
εταιρείες και ομίλους

Πρόταση οδηγίας
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))



PE522.825v01-00 2/51 AM\1008018EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\1008018EL.doc 3/51 PE522.825v01-00

EL

Τροπολογία 17
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
–

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 18
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αναγκαιότητα να βελτιωθεί η εκ 
μέρους των εταιρειών δημοσιοποίηση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, με την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης στον τομέα αυτόν, 
τονίστηκε εκ νέου στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο 
«Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη»10 που 
εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011.

(2) Η αναγκαιότητα να βελτιωθεί η εκ 
μέρους των εταιρειών δημοσιοποίηση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, με την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης στον τομέα αυτόν, 
τονίστηκε εκ νέου στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο 
«Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη»10 που 
εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011. 
Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν συμμερίζεται σε καμία περίπτωση 
την άποψη αυτή, ιδίως σε σχέση με τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει ρητά 
τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης για 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
ιδίως στην περίπτωση των ΜΜΕ, καθώς 
αυτές ενέχουν μεγαλύτερη γραφειοκρατία 
και αυξημένο κόστος και δυσχεραίνουν 
την κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο 
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των επιχειρήσεων αντί να το προωθούν.
__________________ __________________
10 COM(2011) 681 τελικό της 25ης 
Οκτωβρίου 2011.

10 COM(2011) 681 τελικό της 25ης 
Οκτωβρίου 2011.

Or. de

Τροπολογία 19
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο ψήφισμά του της 6ης 
Φεβρουαρίου 2013 για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (2012/2097(INI)), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει με 
σαφήνεια ότι σε μια ελεύθερη κοινωνία η 
ΕΚΕ δεν θα μπορούσε ποτέ να 
καταστήσει υποχρεωτική την κοινωφελή 
δράση των επιχειρήσεων, γεγονός που θα 
μείωνε την επιθυμία των ανθρώπων να 
προσφέρουν.

Or. de

Τροπολογία 20
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί 
μια ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση 
όσον αφορά την έκταση των 
πληροφοριών που πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού από τις επιχειρήσεις 
σε όλη την Ένωση. Οι ετήσιες εκθέσεις 
θα πρέπει να παρέχουν ορθή και συνολική 

διαγράφεται
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εικόνα των πολιτικών, των 
αποτελεσμάτων και των κινδύνων μιας 
επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 21
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί μια 
ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση όσον 
αφορά την έκταση των πληροφοριών που 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση. Οι 
ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν 
ορθή και συνολική εικόνα των πολιτικών, 
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων μιας 
επιχείρησης.

(5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί μια 
ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση όσον 
αφορά την έκταση των πληροφοριών που 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση. Οι 
ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν 
ορθή και συνολική εικόνα των πολιτικών, 
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων, 
καθώς και του ακριβούς προορισμού των 
επενδύσεων κοινωνικού χαρακτήρα μιας 
επιχείρησης και των θυγατρικών της.

Or. fr

Τροπολογία 22
Thomas Mann

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 23
Philippe De Backer

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) Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι εταιρείες
μπορούν 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.

Or. en
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Τροπολογία 24
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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, η 
διαφάνεια 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, 
λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας των εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 25
Richard Howitt

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 

(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 
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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.

ετήσιες εκθέσεις τους μια μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, θέματα που 
σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων, 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.

Or. en

Τροπολογία 26
Philippe Boulland

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, του ακριβούς 
προορισμού που έχουν οι επενδύσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα και των κινδύνων 
που συνδέονται με τα εν λόγω θέματα, 
λαμβανομένης υπόψη ολόκληρης της 
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αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 27
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι εταιρείες, ιδίως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποχρεωθούν να 
υποβάλλουν μη χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις σχετικά με την εθελοντική 
κοινωνική τους δράση, διότι αυτό θα 
δημιουργούσε υπερβολικό 
γραφειοκρατικό κόστος, θα κατέστρεφε 
θέσεις εργασίας και θα υπονόμευε το 
κοινωνικό έργο των επιχειρήσεων αντί να 
το προωθεί.

Or. de

Τροπολογία 28
Richard Howitt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να προωθηθεί η ίση 
μεταχείριση των εργαζομένων, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
μεγάλες εταιρείες να καθιερώνουν 
πολιτική πολυμορφίας με 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους.

Or. en
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Τροπολογία 29
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 30
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε 
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), ή σε ένα εγκεκριμένο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πλέγμα 
ποσοτικοποιούμενων και τομεακών 
κοινωνικών κριτηρίων, όπως το 
«κοινωνικό σήμα».

Or. fr

Τροπολογία 31
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
σοβαρές επιπτώσεις που είναι πιθανότερο 
να επέλθουν και εκείνες που έχουν ήδη 
επέλθει. Η σοβαρότητα των επιπτώσεων 
θα πρέπει να αξιολογείται με βάση την 
έκταση και βαρύτητά τους και τον 
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αριθμό των προσώπων που έχουν πληγεί 
έως σήμερα ή πρόκειται να πληγούν στο 
μέλλον, κατά τρόπο ώστε κάθε 
επανόρθωση αρνητικής επίπτωσης να 
επαναφέρει τουλάχιστον την ίδια ή 
ισοδύναμη κατάσταση με εκείνην που 
υπήρχε πριν από την επέλευσή της.

Or. en

Τροπολογία 32
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η απαίτηση δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
επιβάλλει τη σύσταση οργανισμών 
αξιολόγησης επιφορτισμένων από την ΕΕ 
να επαληθεύουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
την ακρίβεια των πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται. 

Or. fr

Τροπολογία 33
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η πρόσβαση των επενδυτών σε μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα 
πρέπει επίσης να συμβάλλει στη 
διοχέτευση των επενδύσεων σε 
επιχειρήσεις με υψηλά κοινωνικά 
πρότυπα.

Or. fr
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Τροπολογία 34
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα 
πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή 
μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
επενδυτικής στρατηγικής η οποία να 
περιλαμβάνει ρήτρα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης με συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
επενδυτές καθώς και αποτελεσματική 
μεθοδολογία αξιολόγησης για δημόσιες 
αρχές που εποπτεύουν τις επακόλουθες 
επενδύσεις σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο.

Or. fr

Τροπολογία 35
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Η απαίτηση δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση της 
αναγκαίας ισορροπίας ανάμεσα στα 
αποτελέσματα που επετεύχθησαν όσον 
αφορά τις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές πτυχές, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι δημοσιοποιήσεις 
πληρούν τις αρχές της ΕΚΕ και ότι δεν 
περιορίζονται στα περιβαλλοντικά 
δεδομένα.
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Or. fr

Τροπολογία 36
Philippe De Backer

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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 

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
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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.

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 86 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 100 εκατ. ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 του παραρτήματος στη σύσταση 2003/361/ΕΚ ορίζει τις ΜΜΕ. Εάν η Επιτροπή 
διπλασιάσει τον αριθμό των εργαζομένων, κρίνεται σκόπιμο να διπλασιαστεί και ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των 50 εκατ. ευρώ και ετήσιος συνολικός ισολογισμός των 43 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία 38
Thomas Mann

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 μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων ο 
μέσος αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει 
τους 1000, και είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 80 εκατ. ευρώ.
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Or. de

Τροπολογία 39
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
συμμερισμένη αξία, να βελτιστοποιηθεί η 
βιωσιμότητα των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και να ενισχυθεί ο 
ουσιαστικός χαρακτήρας, η συνέπεια και 
η συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
παρέχουν οι εταιρείες, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, παρέχει, 
εντός 12 μηνών από την έγκριση της 
οδηγίας και δίνοντας προτεραιότητα στη 
συνολική αξιολόγηση του κινδύνου, 
τομεακή καθοδήγηση και οριζόντια 
καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση 
κατάλληλων βασικών δεικτών επιδόσεων, 
τις μεθόδους μέτρησης των πόρων καθώς 
και τα διεθνή πλαίσια, ιδίως όσον αφορά 
την εταιρική ευθύνη για τον σεβασμό 
δικαιωμάτων και αξιών που 
προστατεύονται από κανόνες του 
διεθνούς δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη σημασία της καθοδήγησης επιβάλλει τη συμμετοχή των νομοθετών.

Τροπολογία 40
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ορισμένες από τις εταιρείες και τους 
ομίλους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και 
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ήδη συντάσσουν 
μη χρηματοοικονομικές εκθέσεις σε 
εθελοντική βάση. Οι εν λόγω εταιρείες δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
να υποβάλλουν μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση στην ετήσια έκθεση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η έκθεση αντιστοιχεί στο 
ίδιο οικονομικό έτος, καλύπτει 
τουλάχιστον το ίδιο περιεχόμενο που 
απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, και επισυνάπτεται στην ετήσια 
έκθεση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Thomas Mann

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 42
Thomas Mann

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 

διαγράφεται
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τον οποίο συμβαίνει αυτό.

Or. de

Τροπολογία 43
Philippe De Backer

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. en

Τροπολογία 44
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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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.

(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. Στις εταιρείες αυτές συνίσταται να 
συμβουλεύονται τους χάρτες 
ποικιλομορφίας της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 45
Philippe Boulland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η απαίτηση δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα 
μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο για την 
ανάθεση συμβάσεων κατά τη μελλοντική 
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αναθεώρηση της οδηγίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 46
Philippe De Backer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
του ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι εταιρείες
μπορούν να περιλαμβάνουν μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που
περιέχει πληροφορίες για περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής.

Or. en

Τροπολογία 47
Evelyn Regner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
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των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 250
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. Ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα και θέματα ισότητας των φύλων, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, λαμβάνοντας υπόψη την 
αλυσίδα αξίας της επιχείρησης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 48
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 86 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 100 εκατ. Ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
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δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 του παραρτήματος στη σύσταση 2003/361/ΕΚ ορίζει τις ΜΜΕ. Εάν η Επιτροπή 
διπλασιάσει τον αριθμό των εργαζομένων, κρίνεται σκόπιμο να διπλασιαστεί και ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των 50 εκατ. ευρώ και ετήσιος συνολικός ισολογισμός των 43 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία 49
Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Για μεγάλες εταιρείες των οποίων ο μέσος 
αριθμός των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους υπερβαίνει 
τους 1000 και, κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού στους, είτε ο 
συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 
40 εκατ. Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος 
εργασιών τους υπερβαίνει τα 80 εκατ. 
Ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει στους 
μη χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση στους διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 50
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, την καταπολέμηση στους
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Για εισηγμένες εταιρείες των οποίων ο 
μέσος αριθμός των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους υπερβαίνει
τους 500 και, κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού στους, είτε ο 
συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα
40 εκατ. ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος 
εργασιών τους υπερβαίνει τα 80 εκατ. 
ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή αναφορά 
σε μη χρηματοοικονομική κατάσταση
που περιέχει πληροφορίες σχετικά με 
θέματα ουσιώδη για την κατανόηση της 
εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της 
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων
τουλάχιστον περιβαλλοντικών και 
εργασιακών θεμάτων, και προαιρετικά 
π.χ. κοινωνικών θεμάτων, τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα 
σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Τροπολογία 51
Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει στους μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει στους 500 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού στους, 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 πληροφορίες τόσο για 
περιβαλλοντικά όσο και για κοινωνικά και 
εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση στους διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. fr

Τροπολογία 52
Richard Howitt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζει η 
εταιρεία σε σχέση με τα θέματα αυτά·

περιγραφή της πολιτικής και που 
εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση με τα 
θέματα αυτά, καθώς και σχέδιο 
στρατηγικής για την επίτευξη των 
στόχων της·

Or. en
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Τροπολογία 53
Sari Essayah

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.

Τροπολογία 54
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – επιμέρους 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 την 
εταιρεία μέσω των δραστηριοτήτων, των 
προϊόντων, των υπηρεσιών, του 
προσωπικού, των πάγιων στοιχείων και
των επιχειρηματικών σχέσεών της και ο 
τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίων, είναι σημαντικό οι εταιρείες να 
αποκαλύπτουν κινδύνους που σχετίζονται με τα πάγια στοιχεία τους

Τροπολογία 55
Ole Christensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιγραφή των δυσμενών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε 
σχέση με τα θέματα αυτά, λαμβανομένης 
υπόψη ολόκληρης της αλυσίδας 
εφοδιασμού της εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 56
Philippe Boulland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο ακριβής προορισμός των επενδύσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα

Or. fr

Τροπολογία 57
Ole Christensen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – επιμέρους σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η 
εταιρεία έχει ασκήσει τις πολιτικές της σε 
σχέση με αυτά τα θέματα όσον αφορά 
τους προμηθευτές και τις υπεργολαβικές 
αναθέσεις της, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες της 
εταιρείας που συνδέονται με τους 
προμηθευτές και τις υπεργολαβικές 
αναθέσεις της, για τις οποίες της έχουν 
επιβληθεί πρόστιμα και κυρώσεις λόγω 
παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
της κοινωνικής νομοθεσίας, της 
νομοθεσίας για της μεταφορές και της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 58
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 59
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 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 υποβάλλει εκθέσεις 
σχετικά με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχει εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει η μη χρηματοοικονομική κατάσταση να συμπεριλαμβάνεται στην 
ανασκόπηση, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση θα πρέπει να είναι μέρος της ετήσιας έκθεσης. Όπως, σύμφωνα 
με όσα αιτιολογούνται αργότερα, η «συνολική έκθεση ... που μπορεί να βασίζεται σε εθνικά 
πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια ... δεν αποτελεί υποχρεωτικά μέρος της 
ετήσιας έκθεσης», έτσι και αυτή η βραχύτερη έκδοση, η μη χρηματοοικονομική κατάσταση θα 
μπορούσε να δημοσιευθεί χωριστά από την ετήσια έκθεση

Τροπολογία 61
Philippe Boulland
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 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 μπορεί να 
βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια 
βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια ή σε 
ένα εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πλέγμα ποσοτικοποιούμενων και 
τομεακών κοινωνικών κριτηρίων, όπως 
το «κοινωνικό σήμα» και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε.

Or. fr

Τροπολογία 62
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες για την επιβολή των 
υποχρεώσεων της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται, δημοσιοποιούνται και 
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.

Or. en
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Τροπολογία 63
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 64
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική 
εταιρεία απαλλάσσεται από της 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), εάν η εταιρεία 
και οι θυγατρικές της επιχειρήσεις 
ενοποιούνται της οικονομικές 
καταστάσεις και την ετήσια έκθεση της 
εταιρείας και εάν η εν λόγω ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 1 της οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 65
Evelyn Regner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
2α. Στα παραρτήματα των οικονομικών 
καταστάσεων, οι μεγάλες επιχειρήσεις και 
οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
δημοσιοποιούν, εξειδικεύοντας ανά 
κράτος μέλος και τρίτη χώρα στις οποίες 
διαθέτουν έδρα, τις ακόλουθες 
πληροφορίες σε ενοποιημένη βάση για το 
οικονομικό έτος:
α) επωνυμία, φύση δραστηριοτήτων και 
γεωγραφική θέση·
β) κύκλος εργασιών·
γ) αριθμός εργαζομένων σε ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης·
δ) πωλήσεις και αγορές·
ε) αποτελέσματα προ φόρων·
στ) φόροι επί των αποτελεσμάτων·
ζ) εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 66
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, παρέχει, εντός 12 μηνών από 
την έγκριση της οδηγίας, και δίνοντας 
προτεραιότητα στη συνολική αξιολόγηση 
του κινδύνου, τομεακή καθοδήγηση και 
καθοδήγηση σχετικά με τη μεθοδολογία 
και χρήση των διεθνών προτύπων και μη 
χρηματοοικονομικών δεικτών επιδόσεων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 1, προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εταιρείες στην υποβολή των 
εκθέσεών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλη σημασία της καθοδήγησης επιβάλλει τη συμμετοχή των νομοθετών.

Τροπολογία 67
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια εταιρεία καταρτίζει συνολική 
έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο 
οικονομικό έτος και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει της 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση κατάρτισης της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), υπό τον όρο ότι αυτή η έκθεση 
αποτελεί μέρος της ετήσιας έκθεσης.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 68
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια εταιρεία καταρτίζει συνολική
έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο 
οικονομικό έτος και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει της 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση κατάρτισης της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), υπό τον όρο ότι αυτή η έκθεση 
αποτελεί μέρος της ετήσιας έκθεσης.

Όταν μια εταιρεία καταρτίζει χωριστή
έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο 
οικονομικό έτος και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει της 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β), απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση κατάρτισης της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β), υπό τον όρο ότι αυτή η χωριστή
έκθεση:
α) αποτελεί μέρος της ετήσιας έκθεσης ή 
αναφέρεται σε αυτήν· ή
β) διατίθεται για το κοινό στην 
ιστοσελίδα της επιχείρησης μετά τη 
δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Τροπολογία 69
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 α – 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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών περιλαμβάνει ήδη εν μέρει επικαλυπτόμενες απαιτήσεις 
περί υποβολής εκθέσεων. Πολλές εθνικές πρωτοβουλίες που βασίζονται στη νομοθεσία και τους 
κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο την προώθηση των θεμάτων αυτών πρέπει να 
προαχθούν και η λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εξεταστεί μόνο σε 
μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Εάν δεν διαγραφεί η παράγραφος αυτή θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν παρόμοια όρια σε σχέση με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για 
μη οικονομικά θέματα.

Τροπολογία 70
Thomas Mann

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 71
Philippe De Backer

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

Or. en
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Τροπολογία 72
Jean Lambert
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 α – 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 όλων των
οργάνων της, ιδίως των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
όσον αφορά πτυχές όπως η ηλικία, το 
φύλο, η γεωγραφική πολυμορφία, η 
αναπηρία, η φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, 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

Αιτιολόγηση

Δεν αιτιολογείται ο περιορισμός της πολυμορφίας στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 
όργανα. Οι πολιτικές σχετικά με την πολυμορφία πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα.

Τροπολογία 73
Richard Howitt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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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, 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, καθώς και τη 
στρατηγική για την επίτευξη των στόχων 
στην πολιτική σχετικά με την 
πολυμορφία. Αν η εταιρεία δεν έχει τέτοια 
πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό.

Or. en

Τροπολογία 74
Thomas Mann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις 
απαλλαγές των άρθρων 1α, 11 και 27, του 
άρθρου 43 παράγραφος 1 σημεία 7α) και 
7β) και των άρθρων 46 παράγραφος 3, 47 
και 51 της παρούσας οδηγίας στις 
εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες 
είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14) της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 75
Philippe Boulland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει πραγματική ανασκόπηση της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων και της θέσης του 
συνόλου των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς 
και μια περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν.

Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει πραγματική ανασκόπηση της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων και της θέσης του 
συνόλου των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς 
και μια περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν, λαμβανομένης υπόψη 
ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 76
Philippe De Backer

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 

Η ανασκόπηση μπορεί να περιλαμβάνει 
επίσης μη χρηματοοικονομική κατάσταση 
που περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:
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χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 77
Thomas Mann

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

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 1000 εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 
και, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 80 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 78
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann
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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 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

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 86 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 του παραρτήματος στη σύσταση 2003/361/ΕΚ ορίζει τις ΜΜΕ. Εάν η Επιτροπή 
διπλασιάσει τον αριθμό των εργαζομένων, κρίνεται σκόπιμο να διπλασιαστεί και ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών των 50 εκατ. ευρώ και ετήσιος συνολικός ισολογισμός των 43 εκατ. ευρώ.

Τροπολογία 79
Evelyn Regner

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 Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
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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 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

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 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 
θέματα και θέματα ισότητας των φύλων, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. de

Τροπολογία 80
Sari Essayah

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 εισηγμένες 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 40 εκατ. ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 80 εκατ. ευρώ, η ανασκόπηση 
περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή αναφορά 
σε μη χρηματοοικονομική κατάσταση
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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:

που περιέχει πληροφορίες σχετικά με 
θέματα ουσιώδη για την κατανόηση της 
εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης της 
εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων
τουλάχιστον περιβαλλοντικών και 
εργασιακών θεμάτων, και προαιρετικά 
π.χ. κοινωνικά θέματα, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα 
σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe Boulland

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

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 πληροφορίες τόσο για 
περιβαλλοντικά όσο και για τα κοινωνικά 
και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα 
σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. fr
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Τροπολογία 82
Sari Essayah

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Philippe Boulland

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 ο ακριβής προορισμός των επενδύσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 84
Philippe De Backer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι επιχειρήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 85
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι επιχειρήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 86
Sari Essayah

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, 
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 

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

Or. en

Τροπολογία 87
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξήγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
κινδύνου από την απόφαση μη άσκησης 
πολιτικών σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών στην κοινωνία περιλαμβάνει τις 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της 
συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και από 
δραστηριότητες άλλων εταιρειών που 
συνδέονται με τη συγκεκριμένη εταιρεία 
μέσω επιχειρηματικών σχέσεων, όπως 
κοινοπραξίες και αλυσίδες εφοδιασμού 
και υπεργολαβίας.
Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο [49 της νέας οδηγίας 2013/34], 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των μέτρων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με τη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση μέχρι τα 
τέλη του 2015 και τις επικαιροποιεί 
τακτικά. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές βασίζονται στις κατευθυντήριες 
αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και στις κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν 
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βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) 
σχετικά με τα θέματα για τα οποία πρέπει 
να παρέχονται πληροφορίες. Οι βασικοί 
δείκτες επιδόσεων που θεσπίστηκαν για 
τη μέτρηση του αντίκτυπου της 
δραστηριότητας της εταιρείας σε σχέση 
με περιβαλλοντικά θέματα, καλύπτουν 
τουλάχιστον τη χρησιμοποίηση γης, τη 
χρησιμοποίηση νερού, τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και τη 
χρησιμοποίηση υλικών. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν 
γενικές διατάξεις, καθώς και τομεακές 
διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 88
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι
4 και 5:

β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι
4, 5 και 6:

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe De Backer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια μητρική επιχείρηση καταρτίζει 
συνολική έκθεση που αντιστοιχεί στον 

διαγράφεται
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ίδιο οικονομικό έτος, η οποία αναφέρεται 
στο σύνολο του ομίλου των ενοποιημένων 
επιχειρήσεων, και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά, βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή 
πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1, η μητρική επιχείρηση 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
κατάρτισης της μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που προβλέπεται στο τρίτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, με την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω συνολική 
έκθεση αποτελεί μέρος της ενοποιημένης 
ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 90
Sari Essayah

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια μητρική επιχείρηση καταρτίζει 
συνολική έκθεση που αντιστοιχεί στον ίδιο 
οικονομικό έτος, η οποία αναφέρεται στο 
σύνολο του ομίλου των ενοποιημένων 
επιχειρήσεων, και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά, βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή 
πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1, η μητρική επιχείρηση 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
κατάρτισης της μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που προβλέπεται στο τρίτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, με την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω συνολική
έκθεση αποτελεί μέρος της ενοποιημένης 
ετήσιας έκθεσης.

Όταν μια μητρική επιχείρηση καταρτίζει 
χωριστή έκθεση που αντιστοιχεί στον ίδιο 
οικονομικό έτος, η οποία αναφέρεται στο 
σύνολο του ομίλου των ενοποιημένων 
επιχειρήσεων, και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά, βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή 
πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1, η μητρική επιχείρηση 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
κατάρτισης της μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που προβλέπεται στο τρίτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, με την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω χωριστή
έκθεση:

α) αποτελεί μέρος της ενοποιημένης 
ετήσιας έκθεσης ή αναφέρεται σε αυτήν· ή
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β) διατίθεται για το κοινό στην 
ιστοσελίδα της επιχείρησης μετά τη 
δημοσίευση της ενοποιημένης ετήσιας 
έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.

Τροπολογία 91
Philippe De Backer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια μητρική επιχείρηση που είναι επίσης 
θυγατρική επιχείρηση απαλλάσσεται από 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο της παραγράφου 1, εφόσον η 
απαλλασσόμενη επιχείρηση και οι 
θυγατρικές της επιχειρήσεις ενοποιούνται 
στις οικονομικές καταστάσεις και την 
ετήσια έκθεση άλλης επιχείρησης, και η 
εν λόγω ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
συντάσσεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις από την υποχρέωση να 
περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες στην έκθεση διαχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να εννοεί ότι το άρθρο 19 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ που θεσπίστηκε στις 26 Ιουνίου 2013 θα καταργηθεί, πράγμα που δεν πρέπει να 
συμβεί. Είναι σημαντικό να συνεχίσει να ισχύει. Η παράγραφος αναφέρεται σε μη 
χρηματοοικονομικούς δείκτες επιδόσεων και όχι στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση. Εάν η 
παράγραφος 4 διαγραφεί, αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση των ΜΜΕ να παρέχουν μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, πράγμα που θα δημιουργούσε περιττό 
διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ. Τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να εξαιρούν αυτές τις εταιρείες 
από την εν λόγω υποχρέωση.

Τροπολογία 93
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – υποσημείωση 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 15. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος.

Or. de

Τροπολογία 94
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – υποσημείωση 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Πρώτο έτος από την προθεσμία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

16. Δεύτερο έτος από την προθεσμία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Or. de

Τροπολογία 95
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – υποσημείωση 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Δεύτερο έτος από την προθεσμία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

17. Τρίτο έτος από την προθεσμία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Or. de


