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Τροπολογία 22
Britta Thomsen

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, θέματα ισότητας 
των φύλων και πολυμορφίας, 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 23
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) Προκειμένου να εξασφαλισθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια, η Επιτροπή 
πρέπει να καθιερώσει την εκπόνηση 
εκθέσεων ανά χώρα για τις 
διασυνοριακές εταιρείες σε όλους τους 
τομείς απαιτώντας δημοσιοποίηση 
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πληροφοριών όπως ο χαρακτήρας των 
δραστηριοτήρων της εταιρείας και ο 
αντίκτυπός τους στην κοινωνία, η 
γεωγραφική της θέση, ο κύκλος 
εργασιών, ο αριθμός των εργαζομένων με 
πλήρη απασχόληση σε ισοδύναμη βάση, 
καθώς επίσης η διαφοροποίηση με βάση 
το φύλο, ιδίως η διαφοροποίηση με βάση 
το φύλο σε υψηλές διευθυντικές θέσεις, 
προκειμένου να εξασφαλισθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών 
εταιρειών και επενδυτών. 

Or. en

Τροπολογία 24
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 a) Για να ενισχυθεί η πολυμορφία θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται οι εταιρείες και 
οι επιχειρήσεις να προωθούν την 
εκπροσώπηση των γυναικών σε 
διοικητικά συμβούλια και διευθυντικές 
θέσεις με στόχο την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας στην λήψη 
αποφάσεων ως επιχειρηματική και 
οικονομική επιταγή· 
Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν ένα  
«φυτώριο» γυναικών έτοιμων να 
καταλάβουν θέσεις στα διοικητικά 
συμβούλια και διευθυντικές θέσεις, το 
οποίο θα ενθαρρύνει, θα υποστηρίζει και 
θα αναπτύσσει τις ικανότητες των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα και καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους·
θα ήταν ως εκ τούτου σημαντικό να 
καταβληθούν κοινές και εποικοδομητικές 
προσπάθειες σε συνεργασία με όλους τους 
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ενδιαφερόμενους φορείς όπως είναι οι 
αρμόδιοι για την πρόσληψη προσωπικού, 
οι ομάδες εργασίας και οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι επιχειρηματικές 
δεξιότητες των γυναικών μέσω αλλαγών 
με πρωτοβουλία των επιχειρήσεων που 
θα  περιλαμβάνουν την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ, 
ανάμεσα στις χώρες της και πέρα από τα 
σύνορά της·
πρέπει να ενθαρρύνονται οι εταιρείες να 
συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των 
γυναικών εργαζομένων, να τους 
προσφέρουν προγράμματα καθοδήγησης 
και διαδικτυακή υποστήριξη όσον αφορά 
τις δυνατότητες πρόσβασης σε 
διευθυντικές θέσεις στα πλαίσια του 
οργανισμού τους, με στόχο την 
αξιοποίηση των συμβουλών και της 
εμπειρίας των επαγγελματιών του 
επιχειρηματικού κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 25
Britta Thomsen

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 

(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 
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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.

αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 250, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Η πολυμορφία των αρμοδιοτήτων και 
των απόψεων των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της διαφοροποίησης με βάση το φύλο,
διευκολύνει την καλή κατανόηση της 
επιχειρηματικής οργάνωσης και των 
επιχειρηματικών υποθέσεων. Έχει 
αναγνωρισθεί ότι η διαφοροποίηση με 
βάση το φύλο, ειδικά σε ανώτερες θέσεις, 
συμβάλλει στην εταιρική διακυβέρνηση, 
την ποιότητα στη λήψη αποφάσεων και 
στις επιδόσεις της εταιρείας. Επιπλέον, η 
πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια 
αποτελεί κέρδος για τις εταιρείες εφόσον 
η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων 
αντικατοπτρίζει τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά καίριων ομάδων 
ενδιαφερομένων όπως οι εργαζόμενοι, οι 
πελάτες και οι επενδυτές. Επιπλέον,
επιτρέπει στα μέλη που απαρτίζουν τα 
όργανα αυτά να ασκούν εποικοδομητική 
αμφισβήτηση των αποφάσεων διαχείρισης 
και να είναι περισσότερο ανοικτά σε 
καινοτόμες ιδέες, καταπολεμώντας την 
ομοιομορφία των απόψεων των μελών, 
δηλαδή το φαινόμενο της «νοοτροπίας 
ομάδας». Συμβάλλει έτσι στην 
αποτελεσματική εποπτεία της διαχείρισης 
και στην επιτυχημένη διακυβέρνηση της 
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εταιρείας. Είναι επομένως σημαντικό να 
ενισχυθεί η διαφάνεια και να υιοθετηθεί 
ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά την 
πολιτική πολυμορφίας, ειδικά για την 
διαφοροποίηση με βάση το φύλο, 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. pl

Τροπολογία 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 a) Οι εταιρείες πρέπει να μεριμνούν 
για την συνεκτίμηση των θεμάτων 
ισότητας των φύλων σε όλες τις 
δραστηριότητες στον ίδιο βαθμό με άλλα 
θέματα, να στηρίζουν την ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων και να εξασφαλίζουν 
ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό 
περιβάλλον.

Or. pl

Τροπολογία 28
Iratxe García Pérez

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 

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
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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.

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

Or. en

Τροπολογία 29
Britta Thomsen

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 

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

πρέπει να καλύπτονται από την υποχρέωση 
αυτή. Η δημοσιοποίηση της πολιτικής για 
την πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί 
μέρος της δήλωσης εταιρικής 
διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 46α της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι 
εταιρείες που δεν διαθέτουν τέτοια 
πολιτική πολυμορφίας δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να την υιοθετήσουν, αλλά θα 
πρέπει να εξηγούν σαφώς τον λόγο για τον 
οποίο συμβαίνει αυτό.

Or. en

Τροπολογία 30
Marina Yannakoudakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αύξηση της 
συνάφειας, της συνεκτικότητας και της 
συγκρισιμότητας των πληροφοριών που 
δημοσιοποιούν οι εταιρείες σε όλη την 
Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί 
ως εκ τούτου, λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της, να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 
της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο 
εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 31
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που έχουν αναγνωριστεί ιδίως στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής 
ελευθερίας, του σεβασμού της ιδιωτικής 
ζωής και της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα 
οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με 
τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(18) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που έχουν αναγνωριστεί ιδίως στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
των διακρίσεων, της ισότητας των 
φύλων, της επιχειρηματικής ελευθερίας, 
του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω 
δικαιώματα και αρχές.

Or. en

Τροπολογία 32
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Οδηγία 78/660/ΕOΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 1 παρ. 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Τα συντονιστικά μέτρα που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία ισχύουν για τους 
νόμους, τους κανονισμούς και τις 
διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών 
σχετικά με τις εισηγμένες δημόσιες 
επιχειρήσεις και τους ακόλουθους τύπους 
εταιρειών:  

Or. en
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Τροπολογία 33
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) 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.

(α) Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πραγματική ανασκόπηση της εξέλιξης και 
των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
εταιρείας και της θέσης της, περιγραφή 
των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς 
και περιγραφή του αντικτύπου τους στα 
φύλα, καθώς και τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και τις 
επιπτώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 34
Marije Cornelissen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕOΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 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 

(β) Για εταιρείες των οποίων ο μέσος 
αριθμός των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους υπερβαίνει 
στους 250 και, κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού τους, είτε ο 
συνολικός ισολογισμός τους υπερβαίνει τα
17,5 εκατ. ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος 
εργασιών τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. 
Ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει τη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
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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:

περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα και θέματα πολυμορφίας, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία,
λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα 
εφοδιασμού της εταιρείας,  όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της μεγάλης εταιρείας πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον υφιστάμενο ορισμό 
στην τέταρτη λογιστική οδηγία δυνάμει του οποίου μία εταιρεία είναι μεγάλη εάν ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων σε αυτήν υπερβαίνει τους 250 και η εταιρεία έχει είτε ισολογισμό που 
υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ είτε καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. 
Μία έκθεση σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικής φύσεως θέματα και τον σχετικό με αυτά 
κίνδυνο δεν είναι πλήρης χωρίς τις πληροφορίες που αφορούν την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 35
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕOΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 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 

(β) Για εταιρείες των οποίων ο μέσος 
αριθμός 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 τη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, την ισότητα των φύλων, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση στους διαφθοράς και 
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δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

θέματα σχετικά με τη δωροδοκία,
λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα 
εφοδιασμού της εταιρείας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 36
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) περιγραφή της πολιτικής της 
εταιρείας σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών της 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος η υποβολή αναφοράς για την πολιτική πολυμορφίας στην διαχείριση της 
εταιρείας να αφορά αποκλειστικά εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως ορίζονται στο παρόν 
άρθρο θα πρέπει να υποβάλουν αναφορά για τις πολιτικές τους πολυμορφίας. Κατά συνέπεια η 
πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του Άρθρου 46α θα πρέπει   να μετακινηθεί στο 
Άρθρο 46 παράγραφος 1 το οποίο καλύπτει επίσης τις μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες.

Τροπολογία 37
Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕOΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) περιγραφή των επιπτώσεων σε 
σχέση με το φύλο και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθώς και των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων της, οι οποίες 
προκύπτουν από τη δράση της ίδιας της 
εταιρείας ή από τις σχέσεις της με 
τρίτους· 

Or. en

Τροπολογία 38
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii β) δεδομένα με βάση το φύλο σχετικά 
με το μέσο μισθό των εργαζομένων ανά 
ώρα κατά την διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή αναφοράς για την μη χρηματοοικονομική κατάσταση περιλαμβάνει επίσης ανώνυμες 
πληροφορίες σχετικά με τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων εντός της εταιρείας. 
Αυτό θα ρίξει φως στις ατομικές επιδόσεις των εταιρειών για τη μείωση της συνεχιζόμενης 
μεγάλης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων στην ΕΕ.

Τροπολογία 39
Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕOΚ
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 πρέπει είτε να 
βασίζεται στα πλαίσια της ΕΕ είτε στις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και, 
στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία πρέπει 
να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.

Or. en

Τροπολογία 40
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) 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.

(γ) Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
για την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, ή της θέσης της εταιρείας,
καθώς και για την κατανόηση των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών της 
επιπτώσεων και των επιπτώσεών της στα 
δικαιώματα του ανθρώπου, 
συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της 
ισότητας των φύλων, η ανάλυση 
περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.
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Or. en

Τροπολογία 41
Marina Yannakoudakis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) μπορεί να παρασχεθεί σε εθελοντική 
βάση και να θεωρηθεί ως ένα παράδειγμα 
καλής πρακτικής στην επιχειρηματική 
και καταναλωτική κοινότητα μια
περιγραφή της πολιτικής της μεγάλης
εταιρείας σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων. Μπορεί να περιλαμβάνει 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.
Σε καμιά περίπτωση μια μεγάλη εταιρεία 
δεν υποβάλλεται σε διοικητικές και 
οικονομικές κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση, ούτε υποχρεούται να 
δημοσιοποιήσει τους μισθούς υπαλλήλων, 
ή οιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα, 
στο βαθμό που συμμορφώνεται με τους 
νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 42
Lívia Járóka
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕOΚ
Άρθρο 46 α –παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 
πολυμορφία, 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. Η αποτελεσματική 
παρακολούθηση των ίσων ευκαιριών, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
πολυμορφίας στο χώρο εργασίας αποτελεί 
σημαντικό μέρος της βελτίωσης της 
διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και της πρακτικής της ισότητας. 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 43
Iratxe García Pérez

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά πτυχές όπως η 
ηλικία, το φύλο, η γεωγραφική 

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

πολυμορφία, η αναπηρία, 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

Τροπολογία 44
Britta Thomsen

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

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

(ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας
και των εισηγμένων δημόσιων 
επιχειρήσεων σχετικά με την πολυμορφία 
των διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων όσον αφορά πτυχές 
όπως η ηλικία, το φύλο και άλλες πτυχές, 
η αναπηρία, 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.

Or. en

Τροπολογία 45
Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕOΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. 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, μια 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, 
περιγραφή του αντικτύπου τους στα 
φύλα, καθώς και τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και τις 
επιπτώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 46
Marije Cornelissen

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

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 

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
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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:

περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εργασιακά 
θέματα και θέματα πολυμορφίας, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία,
λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα 
εφοδιασμού της εταιρείαςόπου
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της μεγάλης εταιρείας πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον υφιστάμενο ορισμό 
στην τέταρτη λογιστική οδηγία δυνάμει του οποίου μία εταιρεία είναι μεγάλη εάν ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων σε αυτήν υπερβαίνει τους 250 και η εταιρεία έχει είτε ισολογισμό που 
υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ είτε καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ. 
Μία έκθεση σχετικά με τα μη χρηματοοικονομικής φύσεως θέματα και τον σχετικό με αυτά 
κίνδυνο δεν είναι πλήρης χωρίς τις πληροφορίες που αφορούν την πλήρη αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 47
Britta Thomsen

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

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 

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 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, ισότητας των φύλων,
κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
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διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία,
λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα 
εφοδιασμού της εταιρείας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 48
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) 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.

Or. en

Τροπολογία 49
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) περιγραφή των επιπτώσεων σε 
σχέση με το φύλο και τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα καθώς και των κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων της, οι οποίες 
προκύπτουν από τη δράση της ίδιας της 
εταιρείας ή από τις σχέσεις της με τρίτα 
μέρη·

Or. en

Τροπολογία 50
Marije Cornelissen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii β) δεδομένα με βάση το φύλο σχετικά 
με το μέσο μισθό των εργαζομένων ανά 
ώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή αναφοράς για την μη χρηματοοικονομική κατάσταση περιλαμβάνει επίσης ανώνυμες 
πληροφορίες σχετικά με τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων εντός της εταιρείας. 
Αυτό θα ρίξει φως στις ατομικές επιδόσεις των εταιρειών για τη μείωση της συνεχιζόμενης 
μεγάλης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων στην ΕΕ.

Τροπολογία 51
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πληροφοριών, η εταιρεία βασίζεται είτε  
στα πλαίσια αναφοράς της ΕΕ είτε στις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και, 
στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία
διευκρινίζει σε ποια πλαίσια βασίστηκε.

Or. en

Τροπολογία 52
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕOΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για 
την κατανόηση της εν λόγω εξέλιξης, των 
επιδόσεων ή της θέσης, η ανάλυση 
περιλαμβάνει επίσης
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, καθώς και για 
την κατανόηση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών θεμάτων και θεμάτων 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της 
ισότητας των φύλων, η ανάλυση 
περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Or. en


