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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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, 
λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας των εταιριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις άμεσες δραστηριότητες 
των εταιριών, αλλά και τον αντίκτυπό τους στην αλυσίδα αξίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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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, 
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, η πρωτοβουλία για 
την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative), το σχέδιο δημοσιοποίησης των 
εκπομπών άνθρακα (Carbon Disclosure 
Project (CDP)) και το συμβούλιο 
προτύπων για τη δημοσιοποίηση 
στοιχείων για την κλιματική αλλαγή 
(Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB)). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας ή άλλων νομοθετικών 
διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
κατευθυντήριων γραμμών που 
περιλαμβάνουν ειδικότερους κανόνες 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από 
τις εταιρείες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι καιρός να τερματιστεί η σύγχυση που σχετίζεται με τον υπερβολικό αριθμό πλαισίων 
υποβολής στοιχείων που οδηγεί σε κατακερματισμό και αδυναμία σύγκρισης. Τα διεθνή πλαίσια 
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που προτείνονται είναι οι διεθνώς αναγνωρισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για υπεύθυνη 
συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιριών. Τούτο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά 
περαιτέρω επιβάρυνση, δεδομένου ότι όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν ήδη τη νομική 
υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες τους τηρούν τις εν λόγω απαιτήσεις.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) 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 
αριθμό των προσώπων που πλήττονται 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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες, οι κατευθυντήριες αρχές 
του ΟΗΕ συνιστούν να διενεργούνται αξιολογήσεις των επιπτώσεων για τις εταιρείες 
προκειμένου να εντοπίζονται οι σοβαρότερες πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις. Συνιστάται 
να ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση και στην οδηγία.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Οι κίνδυνοι για δυσμενείς 
επιπτώσεις ενδέχεται να πηγάζουν από 
πρωτοβουλίες των ίδιων των εταιρειών ή 
να συνδέονται με δραστηριότητες, 
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προϊόντα ή υπηρεσίες τους που 
προκύπτουν από επιχειρηματικές σχέσεις 
τους, μεταξύ άλλων, με προμηθευτές, 
υπεργολάβους ή άλλους επιχειρηματικούς 
εταίρους. Για τον λόγο αυτό, είναι 
αναγκαίο τα παραπάνω να 
αντικατοπτρίζονται στις πληροφορίες που 
παρέχουν οι εταιρείες σχετικά με τις 
πολιτικές, τους κινδύνους και τα 
αποτελέσματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τις 
επιχειρήσεις, για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται και για τους πελάτες. Η 
σημαντική χρήση πόρων, όπως η γη, το νερό, τα υλικά και ο άνθρακας, πραγματοποιείται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και όχι στην ίδια την εταιρεία. Η ανησυχία αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στο 
κοινοτικό κεκτημένο σε ad hoc βάση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με συνεκτικό τρόπο μέσω 
της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) 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, εντός 
12 μηνών από την έγκριση της οδηγίας, 
παρέχει 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις και θα ενισχυθεί η 
επιτυχία της οδηγίας, καθώς θα δοθεί μεγαλύτερη ασφάλεια στις επιχειρήσεις, παρόλο που αυτό 
δε συνιστά άμεση απαίτηση της νομοθεσίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 β) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκή και αποτελεσματικά 
μέσα για την επιβολή της πλήρους, 
ακριβούς και αξιόπιστης δημοσιοποίησης 
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
από τις εταιρείες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικότερο επίπεδο προστασίας, 
θα πρέπει να δύνανται να συμμετέχουν 
στις τυχόν προκύπτουσες διαδικασίες 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίζουν την 
τήρηση των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε ένας από τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει η πρόταση υπονομεύεται από τη μη 
συμμόρφωση των εταιρειών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός μέσω του οποίου όσοι έχουν έννομο συμφέρον να μπορούν να επιβάλλουν τη 
συμμόρφωση. Οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τον εν λόγω μηχανισμό είναι σκοπιμότερο 
να εξεταστούν σε επίπεδο κράτους μέλους. Χρήσιμα παραδείγματα μπορούν να αναζητηθούν 
στη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πραγματική 
ανασκόπηση στους εξέλιξης και των 
επιδόσεων των δραστηριοτήτων στους
εταιρείας και στους θέσης στους, καθώς 
και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πραγματική 
ανασκόπηση της εξέλιξης και των 
επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
εταιρείας και της θέσης της, καθώς και 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, κατά 
τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η δέουσα 
επιμέλεια της εταιρείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέουσα επιμέλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων διεθνών πλαισίων όπως οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: η έννοιά της περιλαμβάνει 
τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αποτρέπουν και μετριάζουν ενεργά τους 
κινδύνους και τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητά τους για την κοινωνία.

Τροπολογία 8

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

Για εταιρείες των οποίων ο μέσος αριθμός 
των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει τους 500 
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,
ενσωματώνεται στην ανασκόπηση μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της
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διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, λαμβανομένης υπόψη 
ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της 
εταιρείας, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά από το σκάνδαλο με το κρέας ίππου και μετά την κατάρρευση του εργοστασίου στο 
Μπανγκλαντές, είναι σαφές ότι η εφοδιαστική αλυσίδα συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τις 
επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία και τους πελάτες. Η ανησυχία αυτή αντανακλάται ήδη στο 
κοινοτικό κεκτημένο σε ad hoc βάση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει τη 
σημασία της αλυσίδας εφοδιασμού στο ψήφισμά του 2010/2205(INI). Η χρήση της λέξης 
«ενσωματώνεται» αντανακλά την πρόθεση προώθησης μιας εξορθολογισμένης, ολοκληρωμένης 
έκθεσης και όχι επιπρόσθετων, χωριστών εκθέσεων.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

περιγραφή της πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
στόχων, που εφαρμόζει η εταιρεία σε
σχέση με τα θέματα αυτά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες πρέπει να δημοσιοποιούν τους στόχους που θέτουν στον εαυτό τους στους εν λόγω 
τομείς έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της έκθεσης.

Τροπολογία 10

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



PE519.836v01-00 10/14 PA\1007126EL.doc

EL

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, 
προϊόντων, υπηρεσιών και 
επιχειρηματικών σχέσεών της και ο 
τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζεται στα κύρια διεθνή πλαίσια όπως οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος να προκύψουν δυσμενείς συνέπειες 
συνδεόμενες με τις δραστηριότητες της ίδιας της εταιρείας ή άμεσα συνδεόμενες με 
δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας που προκύπτουν μέσω κάποιας 
επιχειρηματικής σχέσης. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξεταστούν οι κίνδυνοι σε όλη την 
αλυσίδα προστιθέμενης αξίας της εταιρείας.

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ανάλυση της χρήσης πόρων, 
περιλαμβανομένων τουλάχιστον της 
χρήσης γης, της χρήσης υδάτων, των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της 
χρήσης ορυκτών

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον χάρτη πορείας του 2011 σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων η Επιτροπή πρότεινε 
τη χρήση αυτών των τεσσάρων βασικών δεικτών όσον αφορά τους πόρους, προκειμένου να 
συμπληρωθεί ο προσωρινός κύριος δείκτης εγχώριας κατανάλωσης πόρων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά την έγκρισή τους και η Επιτροπή τους πρότεινε στο πλαίσιο 
της διαβούλευσης για την αξιολόγηση της χρήσης πόρων. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για την αποτελεσματική χρήση των πόρων ζητήθηκε να χρησιμοποιούνται οι εν 
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λόγω δείκτες έτσι ώστε να δοθεί ένα σαφές μήνυμα σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες. Η 
εν λόγω πρόταση συνιστά το κατάλληλο πλαίσιο για να γίνει αυτό.

Τροπολογία 12

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

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 και, 
στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε1.

__________________
1 Όπως το παγκόσμιο σύμφωνο του 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 ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το πρότυπο 
ISO 26000, η τριμερής δήλωση αρχών 
της 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 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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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 αντικτύπων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία και 
το περιβάλλον, η ανάλυση περιλαμβάνει 
τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σκεπτικό της μεταρρύθμισης, δηλαδή η βελτίωση της διαφάνειας και η κατανόηση των 
επιπτώσεων των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
αντανακλάται επίσης στην επιλογή των κριτηρίων για τη χρήση των βασικών δεικτών 
επιδόσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει, εντός 
12 μηνών από την έγκριση της οδηγίας, 
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
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να βελτιωθεί η συνάφεια, η συνοχή και η συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιεύουν οι εταιρείες, και, συνεπώς, να 
βελτιστοποιηθεί η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η ικανότητα των 
ενδιαφερομένων να απαιτούν τη λογοδοσία των εταιρειών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 1 (νέο)
Οδηγία 78/660/ΕΕΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
υπάρχουν επαρκή και αποτελεσματικά 
μέσα για την παρακολούθηση και την 
επιβολή της πλήρους, ακριβούς και 
αξιόπιστης δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από 
τις εταιρείες σύμφωνα με 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε ένας από τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει η πρόταση υπονομεύεται από τη μη 
συμμόρφωση των εταιρειών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, πρέπει να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός μέσω του οποίου τα άτομα με έννομο συμφέρον να μπορούν να επιβάλλουν τη 
συμμόρφωση. Οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τον εν λόγω μηχανισμό είναι σκοπιμότερο 
να εξεταστούν σε επίπεδο κράτους μέλους. Χρήσιμα παραδείγματα μπορούν να αναζητηθούν 
στη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 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, 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

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη συμφωνία με την οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή 
εθνοτικής τους καταγωγής. Η αναπηρία συνιστά επίσης έναν από τους λόγους διακρίσεων που 
έχει εξεταστεί από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, και αναγνωρίζεται ως λόγος διακρίσεων στο άρθρο 10 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.


