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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή τη σημασία των εκθέσεων των εταιρειών 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η οδηγία 
επικεντρώνεται σε πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθοράς και 
της δωροδοκίας. Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι υψίστης σημασίας να 
συμπεριληφθεί επίσης η διάσταση του φύλου. Ένας ισορροπημένος συνδυασμός των 
απαιτούμενων στοιχείων θα καταστήσει δυνατή την ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις 
ετήσιες μη οικονομικές πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας για τις επιδόσεις των 
εταιρειών. 

Επιπλέον, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις 
με περισσότερους από 250 εργαζόμενους που έχουν είτε συνολικό ισολογισμό άνω των 20 
εκατομμυρίων ευρώ, είτε καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, 
προκειμένου η παρούσα οδηγία να έχει τα απαιτούμενα αποτέλεσμα. Οι προτεινόμενοι 
αριθμοί έχουν αναφερθεί προηγουμένως σε διάφορες πράξεις της νομοθεσίας της ΕΕ και 
συχνά χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τις μικρομεσαίες από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
Συγκεκριμένα, η βελτίωση της διαφάνειας διαδραματίζει, ένα σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η ικανότητα πιο εύκολης σύγκρισης των 
πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών, μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές 
και τους μετόχους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. 

Η υποχρεωτική δημοσιοποίηση της πολιτικής ως προς την πολυμορφία, ιδιαίτερα της 
πολιτικής που αφορά τη διαφοροποίηση με βάση το φύλο, επηρεάζει ουσιαστικά τις επιδόσεις 
των εταιρειών. Επιπλέον, η ισόρροπη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στα διοικητικά 
συμβούλια των εταιρειών ωφελεί τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αντανακλά δημογραφικά 
χαρακτηριστικά των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων, όπως των εργαζομένων, των πελατών 
και των επενδυτών. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική ισότητα των φύλων, οι επιχειρήσεις 
ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε ανάλυση του εργατικού δυναμικού, που πρέπει να 
περιλαμβάνει την ανάλυση των στοιχείων κατά τύπο απασχόλησης, σύμβασης εργασίας και  
φύλο. Έχοντας υπόψη ότι  60% των αποφοίτων πανεπιστημίου στην Ευρώπη είναι γυναίκες, 
είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί αυτό το "απόθεμα προσόντων" με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διαφοροποίησης με βάση το φύλο στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και τους ομίλους, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές που θα 
επιτρέψουν στις γυναίκες να εξισορροπήσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. 
Επιπλέον, οι εταιρείες θα πρέπει να οργανώσουν προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης 
ικανοτήτων, και ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, και να δημιουργήσουν δίκτυα και 
συστήματα καθοδήγησης. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις 
που παραβαίνουν την οδηγία, και να αναπτύξουν πολιτικές για την εφαρμογή της οδηγίας και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
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πρέπει να προσφέρει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές 
που θα καταστήσουν δυνατή τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 



PA\1004523EL.doc 5/17 PE519.762v01-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 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, θέματα που 
αφορούν την ισότητα 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 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
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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.

χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό και 
το φύλο των εργαζομένων, το σύνολο των 
στοιχείων ενεργητικού και τον κύκλο 
εργασιών. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να 
εξαιρούνται από πρόσθετες απαιτήσεις, και 
η υποχρέωση δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που θα 
περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση θα 
πρέπει να ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις 
των οποίων ο μέσος αριθμός εργαζομένων 
υπερβαίνει τους 250, και είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 3

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 

(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. Είναι γνωστό 
ότι η διαφορετικότητα των φύλων, ιδίως 
σε διευθυντικές θέσεις, συμβάλλει στην 
εταιρική διακυβέρνηση, την ποιότητα της 
λήψης αποφάσεων και την απόδοση της 
εταιρείας. Επιπλέον, η ποικιλομορφία στο 
διοικητικό συμβούλιο  αποτελεί 
πλεονέκτημα για τις εταιρείες δεδομένου 
ότι η σύνθεση του διοικητικού 
συμβουλίου αντικατοπτρίζει 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
βασικών ομάδων ενδιαφερομένων, όπως 
των εργαζομένων, των πελατών και των 
επενδυτών. Επιπλέον, επιτρέπει στα μέλη 
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τις πρακτικές διοίκησης των επιχειρήσεων 
και άρα θα ασκεί έμμεση πίεση στις 
επιχειρήσεις να έχουν πιο 
διαφοροποιημένα συμβούλια.

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, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
φύλα, 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. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν 
πολιτικές για την πολυμορφία που θα 
συμβάλλουν στην ισορροπία της 
εργασιακής με την ιδιωτική ζωή και να 
ενθαρρύνουν την  καθοδήγηση, την 
κοινωνική δικτύωση και την  κατάλληλη 
κατάρτιση για τις διευθυντικές θέσεις.

Or. en



PE519.762v01-00 8/17 PA\1004523EL.doc

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Οι εταιρείες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων, να υποστηρίζουν 
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
και να εξασφαλίζουν ένα ασφαλές και 
υγιές περιβάλλον εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 6

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 

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
αφορά το φύλο και άλλες πτυχές όπως η 
ηλικία, 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.  Στις εταιρείες που 
δεν διαθέτουν τέτοια πολιτική 
πολυμορφίας, θα επιβάλλονται 
διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.
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αυτό.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 
Ισότητα των Φύλων 2011-2020, που 
εγκρίθηκε στις 7 Μαρτίου 2011, το 
Συμβούλιο αναγνώρισε ότι οι πολιτικές 
για την ισότητα των φύλων έχουν ζωτική 
σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, 
την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα, 
επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να 
γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα δύο 
φύλα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 
προέτρεψε να αναληφθεί δράση για την 
προώθηση της ισότιμης συμμετοχής 
γυναικών και ανδρών στη λήψη 
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και σε 
όλους τους τομείς, με στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
προσόντων. Για θέματα που σχετίζονται 
με την διαφοροποίηση με βάση το φύλο, 
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να συμπληρώνουν τις διατάξεις 
της μελλοντικής οδηγίας για τη βελτίωση 
της ισορροπίας των φύλων μεταξύ των 
μη εκτελεστικών διευθυντών των 
εταιρειών που είναι εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο και τα σχετικά μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 8

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 ανδρών 
και γυναικών, 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 9

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

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 

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 στους 
μη χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, θέματα ισότητας των φύλων,  
σεβασμού των δικαιωμάτων του 
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διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

ανθρώπου, την καταπολέμηση στους 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) οι κίνδυνοι για την εταιρεία και την 
κοινωνία που συνδέονται με τα θέματα 
αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, θα υφίσταται διοικητικές 
και οικονομικές κυρώσεις.

Or. en
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Τροπολογία 12

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

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαφάνεια όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων στο χώρο εργασίας, οι εταιρείες 
παρέχουν  αναλύσεις του συνολικού 
εργατικού δυναμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών των 
εργαζομένων, με ανάλυση των δεδομένων 
ανά τύπο απασχόλησης, είδος σύμβασης 
εργασίας και  φύλο.

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – 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 
σχετικά με την πολυμορφία, των 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων όσον αφορά το φύλο και άλλες
πτυχές όπως η ηλικία, 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 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, υπόκειται σε διοικητικές και 
οικονομικές κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 15

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 

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά 
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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:

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

Or. en

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- (iii) οι κίνδυνοι για την εταιρεία και την 
κοινωνία που συνδέονται με τα θέματα 
αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 17

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

Όταν οι επιχειρήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν 
πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα 
από τα θέματα αυτά, υπόκεινται σε 
διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 18

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

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο 6α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαφάνεια όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων στο χώρο εργασίας, οι εταιρείες 
μπορούν να παρέχουν αναλύσεις του 
συνολικού εργατικού δυναμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των μισθών των 
εργαζομένων, με ανάλυση των δεδομένων 
ανά τύπο απασχόλησης, είδος σύμβασης 
εργασίας και  φύλο.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
το αργότερο την […]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
αποτελεσματικά μέσα, προκειμένου να 
παρακολουθούν και να επιβάλλουν την 
πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από 
τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία το αργότερο την […].
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α νέο
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής

Η Επιτροπή προσδιορίζει τις βέλτιστες 
πρακτικές και εκπονεί, εντός ενός έτους 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, κατευθυντήριες γραμμές 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις 
εκθέσεις των εταιρειών σε συνεργασία με 
τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, προκειμένου να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις στη σύνταξη των εκθέσεών 
τους.

Or. en


