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Τροπολογία 24
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Όσον αφορά τα μέτρα για την 
πολυμορφία ως προς το φύλο στα 
διοικητικά συμβούλια, η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει την οδηγία για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (2013/36/ΕΕ) και την οδηγία
σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη 
εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
και συναφή μέτρα (ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΕ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συνάδει με την τέταρτη οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
καθώς και με την επικείμενη οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
εταιρειών και συναφή μέτρα.

Τροπολογία 25
Jutta Steinruck

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 

(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 
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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.

χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, θέματα που 
αφορούν την ισότητα των φύλων, 
κοινωνικά θέματα, θέματα σχετικά με την 
ισότητα των φύλων, την ένταξη και την 
απασχόληση –συμπεριλαμβανομένης της 
ύπαρξης κοινωνικού διαλόγου, της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της 
τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τις συλλογικές συμβάσεις και της 
διασφάλισης των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων– καθώς 
και 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, των σημαντικών
περιστατικών που σημειώθηκαν κατά την 
περίοδο αναφοράς και των κινδύνων που 
συνδέονται με τα εν λόγω θέματα.

Or. de

Τροπολογία 26
Jutta Steinruck

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

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται στις
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
καθώς και στην τριμερή δήλωση αρχών 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, και την πρωτοβουλία 
για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).
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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 κατευθυντήριες αρχές του ΟΟΣΑ 
διαθέτουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε 
σχέση με άλλα πλαίσια αναφοράς. Εάν 
εγκριθούν όλες οι κατονομαζόμενες πηγές 
ως σημεία αναφοράς, θα καταργηθεί η 
δυνατότητα σύγκρισης των πολιτικών 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ 
διαφόρων επιχειρήσεων.)

Or. de

Τροπολογία 27
Malcolm Harbour

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 

(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 
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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).

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). Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκδώσει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
διευκρινίσει ποια από τα προαναφερθέντα 
μοντέλα είναι τα πλέον κατάλληλα για την 
υποβολή στοιχείων για συγκεκριμένα είδη 
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 
Κατά τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί 
ότι οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
χρησιμοποιούν τα εν λόγω μοντέλα κατά 
τρόπο συνεκτικό σε όλη την ενιαία αγορά. 
Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής θα απλουστεύσουν την 
πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των 
εταιρειών σύμφωνα με την αιτιολογική 
σκέψη 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα πλαίσια που αναφέρει η Επιτροπή ως μοντέλα προς εφαρμογή μπορεί να 
προκαλέσουν σύγχυση στις επιχειρήσεις. Με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων 
γραμμών η Επιτροπή θα βοηθήσει στο να διευκρινιστούν τα πλαίσια που θεωρούνται κατάλληλα 
ανάλογα με το είδος των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Επιπλέον, η θέσπιση των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή θα διευκολύνει την πραγματοποίηση 
συγκρίσεων μεταξύ των εταιρειών σε όλη την ενιαία αγορά.

Τροπολογία 28
Sirpa Pietikäinen

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 αυτές τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι 
εταιρείες θα πρέπει να βασίζονται κατ’ 
ελάχιστον στις κατευθυντήριες αρχές 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση» και στις
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Οι εταιρείες μπορούν επίσης να 
βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια 
βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, 
στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια 
βασίστηκαν.

Δεδομένου ότι η πληθώρα διαφορετικών 
πλαισίων υποβολής στοιχείων μειώνει τη 
συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
παράλληλα μπορεί να οδηγήσει σε 
αυξημένο κόστος συμμόρφωσης για τις 
εταιρείες, και ιδίως για τις ΜΜΕ, θα 
ήταν επωφελές για την Ένωση να 
θεσπίσει ένα σύνολο σαφών κριτηρίων για 
την υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
στοιχείων. Το εν λόγω κοινό πλαίσιο της 
Ένωσης θα εξασφαλίσει συνεκτική 
εφαρμογή σε όλη την ενιαία αγορά και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους 
οικονομικούς φορείς. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να θεσπίσει τα εν λόγω κριτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 
βασικών δεικτών επιδόσεων, βάσει των 
υφιστάμενων διεθνών πλαισίων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και θα 
πρέπει να προτείνει νομοθεσία για τον 
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σκοπό αυτό το αργότερο έως το τέλος του 
2018. Με την εν λόγω νομοθεσία, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τα εν 
λόγω κριτήρια να καταστούν δεσμευτικά.

Or. en

Τροπολογία 29
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στην παράγραφο 47 της τελικής 
δήλωσης της Διάσκεψης Ρίο + 20 των 
Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Το μέλλον 
που θέλουμε»13, αναγνωρίζεται η σημασία 
της υποβολής εκθέσεων για τη 
βιωσιμότητα εκ μέρους των επιχειρήσεων 
και ενθαρρύνονται οι εταιρείες, όπου 
ενδείκνυται, να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
ενσωμάτωσης πληροφοριών για τη 
βιωσιμότητά τους στον κύκλο υποβολής 
στοιχείων τους. Επίσης, ενθαρρύνονται η 
βιομηχανία, οι ενδιαφερόμενες 
κυβερνήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
με την υποστήριξη του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών, κατά περίπτωση, να 
αναπτύξουν μοντέλα για βέλτιστες 
πρακτικές και να διευκολύνουν τη δράση 
για την ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών 
και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 
λαμβάνοντας υπόψη εμπειρίες από ήδη 
υφιστάμενα πλαίσια.

(8) Στην παράγραφο 47 της τελικής 
δήλωσης της Διάσκεψης Ρίο + 20 των 
Ηνωμένων Εθνών, με τίτλο «Το μέλλον 
που θέλουμε»13, αναγνωρίζεται η σημασία 
της υποβολής εκθέσεων για τη 
βιωσιμότητα εκ μέρους των επιχειρήσεων 
και ενθαρρύνονται οι εταιρείες, όπου 
ενδείκνυται, να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
ενσωμάτωσης πληροφοριών για τη 
βιωσιμότητά τους στον κύκλο υποβολής 
στοιχείων τους. Επίσης, ενθαρρύνονται η 
βιομηχανία, οι ενδιαφερόμενες 
κυβερνήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς 
με την υποστήριξη του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών, κατά περίπτωση, να 
αναπτύξουν μοντέλα για βέλτιστες 
πρακτικές και να διευκολύνουν τη δράση 
για την ενσωμάτωση χρηματοοικονομικών 
και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, 
λαμβάνοντας υπόψη εμπειρίες από ήδη 
υφιστάμενα πλαίσια. Κατά συνέπεια, 
βάσει της παρούσας οδηγίας, οι εταιρείες 
της ΕΕ θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν τη μη χρηματοοικονομική 
τους κατάσταση στο πλαίσιο της 
χρηματοοικονομικής τους κατάστασης.

__________________ __________________
13http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/
PDF/N1147610.pdf?OpenElement

13http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/
PDF/N1147610.pdf?OpenElement
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Or. en

Τροπολογία 30
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 
δημιουργίας αξίας για την πλειονότητα 
των εταιρειών αλλά και του κινδύνου που 
μπορεί να προκαλέσει η εταιρεία ή η 
επιχείρηση όχι μόνο στην ίδια την 
εταιρεία ή την επιχείρηση αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, εφόσον είναι 
δυνατό, οι πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση 
περιλαμβάνουν στοιχεία για ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 31
Jutta Steinruck

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 

(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 
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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.

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. de

Τροπολογία 32
Malcolm Harbour

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 και 
να περιοριστεί στις εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες. 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 εισηγμένες επιχειρήσεις των οποίων 
ο μέσος αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει 
τους 500, και είτε ο συνολικός ισολογισμός 
τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολύ μεγάλες 
εταιρείες παρέχουν ευρεία διαφάνεια στους μετόχους, τους πολίτες και τους φορολογουμένους. 
Πράγματι, οι δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της κλίμακάς τους, είναι τέτοιες που 
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υφίσταται δημόσιο συμφέρον για ευρύτερη διαφάνεια που θα καλύπτει και άλλα στοιχεία πέραν 
των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
να επιβαρυνθούν με υπερβολικό κόστος οι ρυθμιστικές αρχές, μόνο μια δεσμευτική απαίτηση 
που θα περιορίζεται στις μεγάλες και στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θα ήταν 
ανάλογη.

Τροπολογία 33
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας 
Μαΐου 2013 απηύθυνε έκκληση για την 
καθιέρωση της υποχρεωτικής υποβολής 
εκθέσεων ανά χώρα για όλες τις μεγάλες 
εταιρείες και τους ομίλους, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ. Ως εκ τούτου, με γνώμονα 
της βελτίωση της διαφάνειας των 
πληρωμών προς κυβερνήσεις, οι μεγάλες 
επιχειρήσεις και οι οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος θα πρέπει να γνωστοποιούν 
τις σημαντικές πληρωμές που 
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των 
χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. 
Εφόσον είναι δυνατό, οι εν λόγω 
γνωστοποιήσεις θα πρέπει να 
δημοσιεύονται ως παράρτημα στις 
ετήσιες ή στις ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 34
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Όπως απαιτείται από το άρθρο 51α 
στοιχείο ε) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, η 
έκθεση των νόμιμων ελεγκτών πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει γνωμοδοτήσεις για 
το κατά πόσον η ετήσια έκθεση, 
συμπεριλαμβανομένων των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση,
αντιστοιχεί με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού 
έτους.

(14) Όπως απαιτείται από το άρθρο 51α 
στοιχείο ε) της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ, η 
έκθεση των νόμιμων ελεγκτών πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει γνωμοδοτήσεις με 
τη μορφή δήλωσης που αφορά τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση και τη 
συνέπειά τους με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του ιδίου οικονομικού 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 35
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, 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 
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δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την 
υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν 
σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει 
αυτό.

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 36
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πραγματική 
ανασκόπηση της εξέλιξης και των 
επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της
θέσης της εν λόγω επιχείρησης και της 
συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού καθώς 
και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 
Στους εν λόγω κινδύνους περιλαμβάνεται 
η οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και η 
έλλειψη συμμόρφωσης με τα κοινωνικά 
και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 37
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω ανασκόπηση πρέπει να παρέχει 
ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της

Η εν λόγω ανασκόπηση πρέπει να παρέχει 
ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της
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εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και της
θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί στο
μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της.

εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και της
θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί στο
μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της. Στην κατάρτιση της 
δημοσίευσης συμμετέχουν τα διοικητικά 
συμβούλια. Η υποβολή έκθεσης από τις 
επιχειρήσεις ελέγχεται από ανεξάρτητο 
φορέα. Τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης με 
τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης μπορεί να 
επιφέρει κυρώσεις από τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 38
Jürgen Creutzmann

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

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 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, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση που περιέχει πληροφορίες 
ιδίως 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
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Αιτιολόγηση

Η συνάφεια των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών διαφέρει ανά βιομηχανικό κλάδο. Ενώ 
οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια για ορισμένες εταιρείες, και 
ως προς αυτό έχει δημιουργηθεί πίεση στην αγορά, για άλλες εταιρείες ενδέχεται οι 
πληροφορίες αυτές να μην είναι συναφείς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εναπόκειται στις 
εταιρείες να αποφασίζουν κατά πόσον υπάρχει λόγος για την υποβολή αυτών των πληροφοριών, 
όπως προβλέπεται στις ισχύουσες απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων.

Τροπολογία 39
Jutta Steinruck

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

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 τους 250
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 μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
αναφέρει τις συνέπειες των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην 
κοινωνία και περιέχει τουλάχιστον 
πληροφορίες για περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά θέματα, ζητήματα σχετικά με 
την ισότητα των φύλων και την 
απασχόληση – συμπεριλαμβανομένης της 
ύπαρξης κοινωνικού διαλόγου, της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της 
τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τις συλλογικές συμβάσεις και της 
διασφάλισης των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς 
και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
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εξής:

Or. de

Τροπολογία 40
Malcolm Harbour

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

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 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 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. en

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολύ μεγάλες 
εταιρείες παρέχουν ευρεία διαφάνεια στους μετόχους, τους πολίτες και τους φορολογουμένους. 
Πράγματι, οι δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της κλίμακάς τους, είναι τέτοιες που 
υφίσταται δημόσιο συμφέρον για ευρύτερη διαφάνεια που θα καλύπτει και άλλα στοιχεία πέραν 
των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
να επιβαρυνθούν με υπερβολικό κόστος οι ρυθμιστικές αρχές, μόνο μια δεσμευτική απαίτηση 
που θα περιορίζεται στις μεγάλες και στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θα ήταν 
ανάλογη.
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Τροπολογία 41
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – 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 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. 
Στους κινδύνους για την εταιρεία 
περιλαμβάνονται εν προκειμένω η 
οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και η 
έλλειψη συμμόρφωσης με τα κοινωνικά 
και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 42
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. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την εφαρμογή ή μη πολιτικών σχετικά με την ΕΚΕ εναπόκειται στις εταιρείες. 
Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν θεωρεί τις εν 
λόγω πολιτικές συναφείς με τις οικονομικές της δραστηριότητες ή/και ότι οι επενδυτές δεν 
επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εν λόγω πληροφορίες. Είναι ασαφής ο λόγος για τον 
οποίο η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εξήγηση επ’ αυτού.
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Τροπολογία 43
Jutta Steinruck

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 44
Cornelis de Jong

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 ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχει εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η 
εξήγηση περιέχει αξιολόγηση κινδύνου 
της απόφασης για τη μη άσκηση 
πολιτικών σε σχέση με αυτά τα θέματα.
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.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θεσπίζουν έως το τέλος του 
2015 και επικαιροποιούν τακτικά 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των μέτρων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με τη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται 
στις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου του ΟΗΕ «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 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 45
Jutta Steinruck

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

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

κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
και στους δείκτες της πρωτοβουλίας για 
την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

Or. de

Τροπολογία 46
Malcolm Harbour

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

Όσον αφορά τα εν λόγω πλαίσια, το 
αργότερο 24 μήνες από τη δημοσίευση 
της παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
συνάφεια συγκεκριμένων πλαισίων με 
συγκεκριμένα είδη μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών με 
στόχο την απλούστευση της διαδικασίας 
σύγκρισης των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών σε όλη την ενιαία αγορά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις 
επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα διάφορα πλαίσια που αναφέρει η Επιτροπή ως μοντέλα προς εφαρμογή μπορεί να 
προκαλέσουν σύγχυση στις επιχειρήσεις. Με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων 
γραμμών η Επιτροπή θα βοηθήσει στο να διευκρινιστούν τα πλαίσια που θεωρούνται κατάλληλα 
ανάλογα με το είδος των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Επιπλέον, η θέσπιση των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή θα διευκολύνει την πραγματοποίηση 
συγκρίσεων μεταξύ των εταιρειών σε όλη την ενιαία αγορά.

Τροπολογία 47
Sirpa Pietikäinen

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 βασίζεται κατ’ 
ελάχιστον στις κατευθυντήριες αρχές 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση» και στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Η εταιρεία μπορεί επίσης να βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 
η Επιτροπή θεσπίζει μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο [49 της νέας οδηγίας 
2013/34], και επικαιροποιεί τακτικά, 
κριτήρια για ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για την υποβολή μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Τα εν 
λόγω κριτήρια βασίζονται σε υφιστάμενα 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και περιέχουν 
βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) 
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σχετικά με τα θέματα για τα οποία πρέπει 
να παρέχονται πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 48
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αφορούν την 
απασχόληση περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τους ακόλουθους δείκτες:

Or. de

Τροπολογία 49
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 3 –σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τον αριθμό των απασχολούμενων στο 
πλαίσιο συμβάσεων έργου·

Or. de

Τροπολογία 50
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
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Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 3 –σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το ποσοστό διακύμανσης των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 51
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 3 –σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με 
τις σχέσεις πλήρους, μερικής και 
προσωρινής απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 52
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 3 –σημείο i γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τον βαθμό συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις·

Or. de
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Τροπολογία 53
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 3 –σημείο i δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη σχέση του βασικού μισθού των 
ανδρών σε σχέση με εκείνον των 
γυναικών.

Or. de

Τροπολογία 54
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
για την κατανόηση 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, η 
ανάλυση περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικούς και, κατά 
περίπτωση, μη χρηματοοικονομικούς 
βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
για την κατανόηση 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 και 
του αντίκτυπου στην κοινωνία, στο 
περιβάλλον και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και για τη διαφάνεια 
και τη συγκρισιμότητα της ανασκόπησης,
η ανάλυση περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων (ΒΔΕ) σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 56
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 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 συνολική 
έκθεση που αντιστοιχεί στο ίδιο 
οικονομικό έτος και η οποία βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και καλύπτει τις
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 και 
δημοσιεύεται μαζί με αυτήν ή αναφέρεται 
στο πλαίσιο αυτής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρά τη σημασία των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι εταιρείες θα πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν τον τρόπο και το σημείο της δημοσίευσης των 
εν λόγω πληροφοριών. Οι εταιρείες που ήδη δημοσιεύουν χωριστές εκθέσεις θα πρέπει να 
μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την ίδια πρακτική.

Τροπολογία 57
Jürgen Creutzmann

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

Προβλέπονται ήδη νομικές απαιτήσεις όσον αφορά τη γνωστοποίηση της σύνθεσης των 
διοικητικών συμβουλίων. Επιπλέον, η προτεινόμενη θέση ορίζει συγκεκριμένες παραμέτρους οι 
οποίες σκιαγραφούν ένα συγκεκριμένο είδος πολιτικής για την πολυμορφία αντί απλώς να 
καθιστούν τη γνωστοποίηση υποχρεωτική.

Τροπολογία 58
Sirpa Pietikäinen
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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.

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, 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 59
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 18 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα

2α. Στις σημειώσεις των 
χρηματοοικονομικών 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:
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α) επωνυμία ή επωνυμίες, φύση 
δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση·
β) κύκλος εργασιών·
γ) αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης·
δ) πωλήσεις και αγορές·
ε) αποτελέσματα προ φόρων·
στ) φόροι επί των αποτελεσμάτων·
ζ) εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις.
(Το παρόν θα πρέπει να εισαχθεί πριν από 
το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας)

Or. en

Τροπολογία 60
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 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 και των 
προμηθευτών τους, καθώς και μια 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Στους 
κινδύνους περιλαμβάνονται εν 
προκειμένω η οικονομική αβεβαιότητα, 
καθώς και η έλλειψη συμμόρφωσης με τα 
κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα.

Or. de
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Τροπολογία 61
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εν λόγω ανασκόπηση αναλύονται 
κατά τρόπο ισόρροπο η εξέλιξη και οι 
επιδόσεις των δραστηριοτήτων και η θέση 
του συνόλου των επιχειρήσεων που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
λαμβανομένων ως σύνολο, σε αντιστοιχία 
προς το μέγεθός τους και την 
πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης.

Στην εν λόγω ανασκόπηση αναλύονται 
κατά τρόπο ισόρροπο η εξέλιξη και οι 
επιδόσεις των δραστηριοτήτων και η θέση 
του συνόλου των επιχειρήσεων που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 
λαμβανομένων ως σύνολο, σε αντιστοιχία 
προς το μέγεθός τους και την 
πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης. Στην 
κατάρτιση της δημοσίευσης συμμετέχουν 
τα διοικητικά συμβούλια. Η υποβολή 
έκθεσης από τις επιχειρήσεις ελέγχεται 
από ανεξάρτητο φορέα. Τυχόν έλλειψη 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης μπορεί να επιφέρει 
κυρώσεις από τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 62
Jürgen Creutzmann

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

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. 

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. 



PE521.487v01-00 30/43 AM\1005512EL.doc

EL

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:

Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης, κατά 
περίπτωση, μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση που περιέχει πληροφορίες 
ιδίως 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

Αιτιολόγηση

Η συνάφεια των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών διαφέρει ανά βιομηχανικό κλάδο. Ενώ 
οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια για ορισμένες εταιρείες, και 
ως προς αυτό έχει δημιουργηθεί πίεση στην αγορά, για άλλες εταιρείες ενδέχεται οι 
πληροφορίες αυτές να μην είναι συναφείς. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εναπόκειται στις 
εταιρείες να αποφασίζουν κατά πόσον υπάρχει λόγος για την υποβολή αυτών των πληροφοριών, 
όπως προβλέπεται στις ισχύουσες απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων.

Τροπολογία 63
Jutta Steinruck

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

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 20 εκατ. 
Ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
αναφέρεται στις συνέπειες των 
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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:

δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην 
κοινωνία και περιέχει τουλάχιστον 
πληροφορίες για περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά θέματα, ζητήματα σχετικά με 
την ισότητα των φύλων και την 
απασχόληση – συμπεριλαμβανομένης της 
ύπαρξης κοινωνικού διαλόγου, της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της 
τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τις συλλογικές συμβάσεις και της 
διασφάλισης των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς 
και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. de

Τροπολογία 64
Malcolm Harbour

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

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 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 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 
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διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πολύ μεγάλες 
εταιρείες παρέχουν ευρεία διαφάνεια στους μετόχους, τους πολίτες και τους φορολογουμένους. 
Πράγματι, οι δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της κλίμακάς τους, είναι τέτοιες που 
υφίσταται δημόσιο συμφέρον για ευρύτερη διαφάνεια που θα καλύπτει και άλλα στοιχεία πέραν 
των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
να επιβαρυνθούν με υπερβολικό κόστος οι ρυθμιστικές αρχές, μόνο μια δεσμευτική απαίτηση 
που θα περιορίζεται στις μεγάλες και στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θα ήταν 
ανάλογη.

Τροπολογία 65
Sirpa Pietikäinen

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

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 

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

Or. en

Τροπολογία 66
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οι κίνδυνοι 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. 
Στους κινδύνους για την εταιρεία 
περιλαμβάνονται εν προκειμένω η 
οικονομική αβεβαιότητα, καθώς και η 
έλλειψη συμμόρφωσης με τα κοινωνικά 
και τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Or. de

Τροπολογία 67
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 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 

διαγράφεται
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πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την εφαρμογή ή μη πολιτικών σχετικά με την ΕΚΕ εναπόκειται στις εταιρείες. 
Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εταιρεία δεν θεωρεί τις εν 
λόγω πολιτικές συναφείς με τις οικονομικές της δραστηριότητες ή/και ότι οι επενδυτές δεν 
επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εν λόγω πληροφορίες. Είναι ασαφής ο λόγος για τον 
οποίο η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει εξήγηση επ’ αυτού.

Τροπολογία 68
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 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 
πολιτικών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 69
Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν οι επιχειρήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση, 

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

λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν 
πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα 
από τα θέματα αυτά, η ανασκόπηση 
παρέχει εξήγηση για την απουσία των εν 
λόγω πολιτικών. Η εξήγηση περιέχει 
αξιολόγηση κινδύνου της απόφασης για 
τη μη άσκηση πολιτικών σε σχέση με 
αυτά τα θέματα.
Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών στην κοινωνία περιλαμβάνει τις 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της 
εταιρείας, που συμπεριλαμβάνεται στην 
ενοποίηση, καθώς και από 
δραστηριότητες άλλων εταιρειών που 
συνδέονται με την συγκεκριμένη εταιρεία 
μέσω επιχειρηματικών σχέσεων, όπως 
κοινοπραξίες και αλυσίδες εφοδιασμού 
και υπεργολαβίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θεσπίζουν έως το τέλος του 
2015, και επικαιροποιούν τακτικά, 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των μέτρων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με τη μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση. Οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται 
στις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου του ΟΗΕ «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 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 
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περιέχουν γενικές διατάξεις, καθώς και 
τομεακές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 70
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση βασίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και στους 
δείκτες της πρωτοβουλίας για την 
υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

Or. de

Τροπολογία 71
Malcolm Harbour

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Όσον αφορά τα εν λόγω πλαίσια, το 
αργότερο 24 μήνες από τη δημοσίευση 
της παρούσας οδηγίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
συνάφεια συγκεκριμένων πλαισίων με 
συγκεκριμένα είδη μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών με 
στόχο την απλούστευση της διαδικασίας 
σύγκρισης των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών σε όλη την ενιαία αγορά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει τις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τις 
επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα πλαίσια που αναφέρει η Επιτροπή ως μοντέλα προς εφαρμογή μπορεί να 
προκαλέσουν σύγχυση στις επιχειρήσεις. Με την έκδοση μη δεσμευτικών κατευθυντήριων 
γραμμών η Επιτροπή θα βοηθήσει στο να διευκρινιστούν τα πλαίσια που θεωρούνται κατάλληλα 
ανάλογα με το είδος των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Επιπλέον, η θέσπιση των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή θα διευκολύνει την πραγματοποίηση 
συγκρίσεων μεταξύ των εταιρειών σε όλη την ενιαία αγορά.

Τροπολογία 72
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία βασίζεται κατ’ 
ελάχιστον στις κατευθυντήριες αρχές 
σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
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πρέπει να διευκρινίζει σε ποια πλαίσια 
βασίστηκε.

του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση» και στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Η εταιρεία μπορεί επίσης να βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε.

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 
η Επιτροπή θεσπίζει μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο [49 της νέας οδηγίας 
2013/34], και επικαιροποιεί τακτικά, 
κριτήρια για ένα κοινό ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για τις μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες. Τα εν λόγω κριτήρια 
βασίζονται σε υφιστάμενα εθνικά 
πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή 
διεθνή πλαίσια και περιέχουν βασικούς 
δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) σχετικά με τα 
θέματα για τα οποία πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 73
Jutta Steinruck

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αφορούν την 
απασχόληση περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τους ακόλουθους δείκτες:

Or. de
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Τροπολογία 74
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τον αριθμό των απασχολούμενων στο 
πλαίσιο συμβάσεων έργου·

Or. de

Τροπολογία 75
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το ποσοστό διακύμανσης των 
εργαζομένων·

Or. de

Τροπολογία 76
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τις επιδόσεις της εταιρείας σε σχέση με 
τις σχέσεις πλήρους, μερικής και 
προσωρινής απασχόλησης·
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Or. de

Τροπολογία 77
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – σημείο i γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τον βαθμό συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
συλλογικές συμβάσεις·

Or. de

Τροπολογία 78
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – σημείο i δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη σχέση του βασικού μισθού των 
ανδρών σε σχέση με εκείνον των 
γυναικών.

Or. de

Τροπολογία 79
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6
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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 εν λόγω εξέλιξης, των 
επιδόσεων ή της θέσης, η ανάλυση 
περιλαμβάνει επίσης χρηματοοικονομικούς 
και, κατά περίπτωση, μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 80
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 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 των εταιρειών και 
του αντίκτυπου στην κοινωνία, στο 
περιβάλλον και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και για τη διαφάνεια 
και τη συγκρισιμότητα της ανασκόπησης,
η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης 
χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων (ΒΔΕ) σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 81
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 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 
συνολική έκθεση που αντιστοιχεί στο 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 και δημοσιεύεται μαζί με 
αυτήν ή αναφέρεται στο πλαίσιο αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τη σημασία των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι εταιρείες θα πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν τον τρόπο και το σημείο της δημοσίευσης των 
εν λόγω πληροφοριών. Οι εταιρείες που ήδη δημοσιεύουν χωριστές εκθέσεις θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την ίδια πρακτική.

Τροπολογία 82
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ

Η οδηγία 2013/34/ΕΕ τροποποιείται ως 
εξής:
(1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
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«Άρθρο 41α
Δημοσιοποίηση ανά χώρα για όλους τους 
τομείς
1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από κάθε 
εταιρεία να δημοσιοποιεί ετησίως, 
εξειδικεύοντας ανά κράτος μέλος και 
τρίτη χώρα στις οποίες διαθέτει έδρα, τις 
ακόλουθες πληροφορίες σε ενοποιημένη 
βάση για το οικονομικό έτος:
α) επωνυμία (-ες), φύση δραστηριοτήτων 
και γεωγραφική θέση,
β) κύκλος εργασιών,
γ) αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης,
δ) αποτελέσματα προ φόρων,
ε) φόροι επί των αποτελεσμάτων,
στ) εισπραττόμενες δημόσιες 
επιδοτήσεις.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
ελέγχονται σύμφωνα με την οδηγία 
2006/43/ΕΚ και δημοσιεύονται, εφόσον 
είναι δυνατό, ως παράρτημα στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις ή, όπου 
συντρέχει περίπτωση, στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της σχετικής 
εταιρείας.»

Or. en


