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Τροπολογία 13
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

για την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών, μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από 
ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 14
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 153 παράγραφος 2,

Or. en

Τροπολογία 15
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Η αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά 
τις δραστηριότητες των μεγάλων 
εταιρειών, συγκεκριμένα όσον αφορά την 
επωνυμία (-ες) επιχειρήσεων, τη φύση 
δραστηριοτήτων και τη γεωγραφική 
θέση, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό 
μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης, τα κέρδη που 
πραγματοποίησαν, τους φόρους επί των 
κερδών που κατέβαλαν και τις 
εισπραττόμενες επιδοτήσεις, είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να 
εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των 
πολιτών της ΕΕ στις εταιρείες. Η 
υποχρεωτική λογοδοσία σε αυτόν τον 
τομέα μπορεί να θεωρηθεί ως εκ τούτου 
σημαντικό στοιχείο της εταιρικής 
ευθύνης που φέρουν οι εταιρείες έναντι 
των μετόχων και της κοινωνίας.

Or. en

Τροπολογία 16
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν 
ότι η δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
βελτιώνει τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές 
και περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης 
των εταιρειών, μειώνοντας τις αρνητικές 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους. 
Αποδεικτικά στοιχεία υποστηρίζουν 
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επίσης ότι οι εταιρείες που προβαίνουν σε 
κατάλληλη ανάλυση και δημοσιοποίηση 
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους, 
μειώνουν το κόστος τους, έχουν 
ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και 
βελτιωμένη απόδοση σε 
χρηματοοικονομικές αγορές, και 
αυξάνουν τη σταθερότητά τους.

Or. en

Τροπολογία 17
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Η εναρμόνιση των διαδικασιών 
υποβολής στοιχείων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι απαραίτητη για την παροχή 
στοιχείων διαβεβαίωσης και καλής 
φήμης της εταιρείας στους 
ενδιαφερόμενους φορείς όλων των χωρών 
της Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 18
Josefa Andrés Barea

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, κοινωνικά 
θέματα, θέματα σχετικά με το φύλο και 
την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένου 
του κοινωνικού διαλόγου και του 
σεβασμού των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων, 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. es

Τροπολογία 19
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή 
και η συγκρισιμότητα των μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μια μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα 
και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία. Η έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών, 
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που 

(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, 
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συνδέονται με τα εν λόγω θέματα. λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα 
εφοδιασμού των εταιρειών.

Or. en

Τροπολογία 20
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή 
και η συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μια μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα 
και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία. Η έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών, 
των αποτελεσμάτων και των κινδύνων που 
συνδέονται με τα εν λόγω θέματα.

(6) Προκειμένου να βελτιωθεί η συνοχή 
και η συγκρισιμότητα των μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται σε ολόκληρη την 
Ένωση, οι εταιρείες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις 
ετήσιες εκθέσεις τους μια μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που θα 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα, κοινωνικά θέματα 
και θέματα σχετικά με τους εργαζομένους, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της φορολογικής απάτης 
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. fr

Τροπολογία 21
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η δημοσιοποίηση μη 
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χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα 
πρέπει να βασίζεται στη με γνώμονα την 
εκτίμηση κινδύνου δέουσα επιμέλεια που 
επιδεικνύουν οι εταιρείες για να 
προσδιορίζουν, προλαμβάνουν και 
μετριάζουν πραγματικούς και δυνητικούς 
αρνητικούς αντικτύπους, ανάλογα με την 
περίπτωση, στο μέγεθος των εταιρειών, 
τη φύση και το πλαίσιο των επιχειρήσεων 
και τη σοβαρότητα των κινδύνων 
αρνητικών αντικτύπων. Οι αρχές της 
δέουσας επιμέλειας έχουν σκιαγραφηθεί 
στις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), τις κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
τις οποίες η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να 
τηρεί.

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Συχνότερες παραπομπές σε 
υφιστάμενα πλαίσια βιωσιμότητας και 
υποβολής εκθέσεων καθώς και η συνεχής 
εμφάνιση νέων πλαισίων τονώνουν τη 
μετάβαση προς μία βιώσιμη παγκόσμια 
οικονομία. Όμως με τη σε παγκόσμια 
κλίμακα άνοδο των πολιτικών υποβολής 
εκθέσεων για τη βιωσιμότητα, μεταξύ 
άλλων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η 
ευθυγράμμιση και εναρμόνιση των 
πλαισίων συνιστούν διαρκώς μεγαλύτερη 
πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί, 
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δεδομένου του κινδύνου να υπάρχουν 
αλληλεπικαλυπτόμενα, αντικρουόμενα, 
ακόμη και σε ανταγωνισμό μεταξύ τους 
πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 23
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ όπως το κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS), και διεθνή πλαίσια, 
όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), οι 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
για την εφαρμογή του πλαισίου του ΟΗΕ 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση», 
οι κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, το πρότυπο 26000 του 
Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), 
η τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, και η πρωτοβουλία 
για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

(7) Όταν παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τη συμμόρφωσή τους προς 
δικαιώματα και αξίες που 
προστατεύονται από κανόνες του 
διεθνούς δικαίου, οι εταιρείες 
εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
οι εταιρείες επίσης μπορούν να βασίζονται 
σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα 
στην ΕΕ όπως το κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS) και άλλα διεθνή πλαίσια, 
όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το πρότυπο 
26000 του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης (ISO), την 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).

Or. en
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Τροπολογία 24
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ όπως το κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS), και διεθνή πλαίσια, 
όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), οι 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
για την εφαρμογή του πλαισίου του ΟΗΕ 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση», 
οι κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, το πρότυπο 26000 του 
Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), 
η τριμερής δήλωση αρχών της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική, και η πρωτοβουλία 
για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού 
σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting 
Initiative).

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε 
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 
του 2011, 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). Ειδικότερα, ωστόσο, οι 
επιχειρήσεις στην ΕΕ θα πρέπει να 
προσανατολίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ούτως ώστε 
να εξασφαλισθεί η δυνατότητα σύγκρισης 
της πολιτικής σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη και να καθορισθεί ένα 
αξιόπιστο πρότυπο. Μετά την παρέλευση 
πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ορισθεί 
δεσμευτικό πρότυπο.

Or. de
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Τροπολογία 25
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στον βαθμό που απαιτείται προς 
κατανόηση του αντικτύπου των εταιρειών 
σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κοινωνικά θέματα και θέματα 
περιβάλλοντος, οι ετήσιες εκθέσεις 
περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομικούς 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που 
σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα 
επιχειρήσεων. Για τις περιβαλλοντικές 
πτυχές οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
παραδείγματος χάρη, αποτίμηση των 
εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και τη χρήση υλικών, 
υδάτων και γης. Αυτή η αποτίμηση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση της 
χρήσης αυτών των πόρων στην αλυσίδα 
εφοδιασμού της εταιρείας.

Or. en

Τροπολογία 26
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Για καλύτερη συνέπεια και 
συγκρισιμότητα των μη
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που 
παρέχουν οι εταιρείες, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκπονήσει ένα εναρμονισμένο 
πλαίσιο συμπεριλαμβάνοντας 
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κατάλληλους βασικούς δείκτες επιδόσεων 
και μεθοδολογία μέτρησης των πόρων, 
λαμβανομένων υπόψη των διεθνών 
πλαισίων, συγκεκριμένα όσον αφορά την 
εταιρική ευθύνη για σεβασμό των 
δικαιωμάτων και αξιών που 
προστατεύονται από κανόνες του 
διεθνούς δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 27
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών 
μέσων για την επιβολή πλήρους, ακριβούς 
και αξιόπιστης δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών από 
τις εταιρείες σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 28
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η πρόσβαση των επενδυτών σε μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες αποτελεί 
ένα βήμα προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης του οροσήμου της ύπαρξης, έως 
το 2020, κινήτρων της αγοράς και 
κινήτρων πολιτικής τα οποία επιβραβεύουν 
τις επιχειρηματικές επενδύσεις με κριτήριο 

(9) Η πρόσβαση των επενδυτών σε μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες αποτελεί 
ένα βήμα προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης του οροσήμου της ύπαρξης, έως 
το 2020, κινήτρων της αγοράς και 
κινήτρων πολιτικής τα οποία επιβραβεύουν 
τις επιχειρηματικές επενδύσεις με κριτήριο 
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την αποδοτικότητα που θα έχει επιτευχθεί 
έως το 2020 στο πλαίσιο του Χάρτη 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη14.

την αποδοτικότητα που θα έχει επιτευχθεί 
έως το 2020 στο πλαίσιο του Χάρτη 
πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη14. Τα μελλοντικά μέτρα 
στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στο πλαίσιο της συνολικής αλυσίδας 
αξίας, δηλαδή από την πρώτη ύλη και το 
εμπόριο ως την ανακύκλωση.

Or. de

Τροπολογία 29
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 500, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 250, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 35 εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της μεγάλης εταιρείας πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τον υφιστάμενο ορισμό 
στην τέταρτη λογιστική οδηγία δυνάμει του οποίου μία εταιρεία είναι μεγάλη εάν ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων σε αυτήν υπερβαίνει τους 250 και η εταιρεία έχει είτε ισολογισμό που 
υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. ευρώ είτε καθαρό κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ.



PE521.693v01-00 14/62 AM\1006654EL.doc

EL

Τροπολογία 30
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις επιχειρήσεις των οποίων ο μέσος 
αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 500, 
και είτε ο συνολικός ισολογισμός τους 
υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ, είτε ο 
καθαρός κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει 
τα 40 εκατ. ευρώ.

(11) Το πεδίο εφαρμογής αυτών των 
απαιτήσεων δημοσιοποίησης μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει 
να καθοριστεί με βάση το μέσο αριθμό 
εργαζομένων, το σύνολο των στοιχείων 
ενεργητικού και τον κύκλο εργασιών. Οι 
ΜΜΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από 
πρόσθετες απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να ισχύει μόνο 
για τις 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. es

Τροπολογία 31
Josefa Andrés Barea

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 

(16) Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των 
πολιτικών πολυμορφίας για τα διοικητικά, 
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα όσον 
αφορά το φύλο και άλλες πτυχές όπως για 
παράδειγμα 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 
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επιχειρήσεις που μπορούν να 
απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η 
δημοσιοποίηση της πολιτικής για την 
πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που δεν 
διαθέτουν τέτοια πολιτική πολυμορφίας 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την 
υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν 
σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει 
αυτό.

εκ τούτου, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που μπορούν να 
απαλλάσσονται από ορισμένες λογιστικές 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 27 της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ δεν θα πρέπει να 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή. Η 
δημοσιοποίηση της πολιτικής για την 
πολυμορφία θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 46α της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Οι εταιρείες που δεν 
διαθέτουν τέτοια πολιτική πολυμορφίας 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να την 
υιοθετήσουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν 
σαφώς τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει 
αυτό.

Or. es

Τροπολογία 32
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, οι 
ειδικές ανάγκες, 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 
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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. el

Τροπολογία 33
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αναπηρία είναι μία από τις περιπτώσεις διάκρισης που μνημονεύεται στις ενωσιακές 
διατάξεις κατά των διακρίσεων και η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια από τη ΣΕΕ, μαζί με την 
ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική πολυμορφία, κ.ά. (άρθρο 10). Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
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ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία επιδιώκεται η ενσωμάτωση της έννοιας της 
αναπηρίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, κάτι το οποίο συνεπάγεται την ενσωμάτωσή της 
και στα δημόσια και εταιρικά προγράμματα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ).

Τροπολογία 34
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«1. α) Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πραγματική ανασκόπηση της εξέλιξης και 
των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
εταιρείας και της θέσης της, καθώς και 
περιγραφή της διαχείρισης των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζει.

Or. ro

Τροπολογία 36
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«1. 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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση

Τροπολογία 37
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η εν λόγω ανασκόπηση πρέπει να παρέχει 
ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της
εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και της
θέσης της, η οποία να αντιστοιχεί στο
μέγεθός της και στην πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της. Η υποχρέωση 
υποβολής εκθέσεων θα πρέπει εν 
προκειμένω να προσανατολίζεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του 2011.

Or. de

Τροπολογία 38
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση
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Τροπολογία 39
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) 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 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών στην κοινωνία και τουλάχιστον 
πληροφορίες για περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέματα, θέματα σχετικά με το 
φύλο και την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου και του σεβασμού των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. es

Τροπολογία 40
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Για εταιρείες των οποίων ο μέσος β) Για εταιρείες των οποίων ο μέσος 
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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:

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 (μεταξύ άλλων πληροφορίες 
σχετικά με την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, τη δέσμευση από 
συλλογική σύμβαση και τους 
εκπροσώπους των εταιρικών 
συμφερόντων), τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα 
σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 41
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

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 

β) 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 
17,5 εκατ. ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος 
εργασιών τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. 
ευρώ, η ανασκόπηση περιλαμβάνει μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες, 
λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα 
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θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση στους
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

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

Or. en

Τροπολογία 42
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) 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, 
ανάλογα με την 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 της υποβολής μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων διαφέρει από βιομηχανικό κλάδο 
σε βιομηχανικό κλάδο. Ενώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ορισμένες εταιρείες και 
έχει αναπτυχθεί πίεση στην αγορά εν προκειμένω, μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άλλες. Ως 
εκ τούτου, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι αυτές που θα αποφασίζουν κατά πόσον έχει νόημα να 
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υποβάλλουν χρηματοοικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην τρέχουσα 
έκδοση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 43
Jean-Pierre Audy

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) 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 μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της
διαφθοράς και της φορολογικής απάτης 
και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να προστεθεί η υποχρέωση δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, κάτι το οποίο 
συγκαταλέγεται στους στόχους της ομάδας G20.

Τροπολογία 44
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) 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 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. el

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση

Τροπολογία 45
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) τα σημαντικά περιστατικά που 
σημειώθηκαν σε σχέση με τα θέματα 
αυτά κατά την περίοδο αναφοράς·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η έκθεση σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες 
για όλα τα σημαντικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα, 
καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές 
και τους επενδυτές μια σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τον αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Τροπολογία 46
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 - παράγραφος 1 - στοιχείο β – παράγραφος 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 που σχετίζονται με τα 
θέματα αυτά και συνδέονται με τις 
δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίοι 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν ή έχουν 
προκαλέσει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο
σε κοινωνικά θέματα, θέματα 
περιβάλλοντος και θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· και ο τρόπος με τον οποίο η 
εταιρεία διαχειρίζεται τους εν λόγω 
κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 47
Josefa Andrés Barea

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή προτείνεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με τον νέο ορισμό της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Τροπολογία 48
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 - παράγραφος 1 - στοιχείο β – πρώτο εδάφιο – 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 ειδικοί ανά τομέα βασικοί κίνδυνοι
που συνδέονται με τα θέματα αυτά και ο 
τρόπος με τον οποίο η εταιρεία 
διαχειρίζεται τους εν λόγω κινδύνους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι κίνδυνοι για τα ενδιαφερόμενα μέρη ποικίλλουν από εταιρεία σε εταιρεία και δεν είναι 
δυνατή η καθιέρωση μιας κατάταξης της σχετικότητας των κινδύνων χωρίς την ύπαρξη 
αντικειμενικών κριτηρίων που να υπόκεινται σε ρύθμιση.

Τροπολογία 49
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) ανάλυση της χρήσης πόρων, 
περιλαμβανομένων τουλάχιστον της 
χρήσης γης, της χρήσης υδάτων, των 
εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
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θερμοκηπίου και της χρήσης υλικών·

Or. en

Τροπολογία 50
Jürgen Creutzmann

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

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 εφαρμογής πολιτικών ΕΚΕ εναπόκειται στις εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εταιρεία δεν θεωρεί σχετικές τις εν λόγω πολιτικές με τις 
οικονομικές της δραστηριότητες ή/και οι επενδυτές δεν επιδεικνύουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για 
τις πληροφορίες αυτές. Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο μια εταιρεία θα πρέπει να καλείται να 
εξηγήσει το γεγονός αυτό.

Τροπολογία 51
Josefa Andrés Barea

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

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 περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
κινδύνου όσον αφορά την απόφαση μη 
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άσκησης πολιτικών σε σχέση με τα 
θέματα αυτά.
Ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών στην κοινωνία περιλαμβάνει τις 
επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της 
συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και από 
τις δραστηριότητες άλλων εταιρειών που 
συνδέονται με τη συγκεκριμένη εταιρεία 
μέσω επιχειρηματικών σχέσεων, όπως 
κοινοπραξίες και αλυσίδες εφοδιασμού 
και υπεργολαβίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, όπως περιγράφεται στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να καλύπτονται στις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 
οι αλυσίδες υπεργολαβίας και εφοδιασμού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο οι επενδυτές και οι 
καταναλωτές να ενημερώνονται για την αξιολόγηση του κινδύνου που πραγματοποιούν οι 
εταιρείες οι οποίες δεν εφαρμόζουν πολιτικές στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών.

Τροπολογία 52
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

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 που καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία και απασχολεί κάτω 
από 500 εργαζομένους δεν ασκεί πολιτικές 
σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχει εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «προσέγγιση της συμμόρφωσης και εξήγησης» δεν πρέπει να ισχύει μόνο για εταιρείες που 
απασχολούν 250-500 εργαζομένους. Όταν μια εταιρεία απασχολεί πάνω από 500 
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εργαζομένους, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η απαίτηση δημοσιοποίησης των πληροφοριών 
που προβλέπονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 53
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη 
την ευθύνη της για σεβασμό των 
δικαιωμάτων και αξιών που 
προστατεύονται από κανόνες του 
διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένω η 
εταιρεία εφαρμόζει τις κατευθυντήριες 
αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία 
μπορεί επιπροσθέτως να βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ή 
άλλης νομοθεσίας ή καθοδήγησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει 
ειδικότερους κανόνες για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από εταιρείες.

Or. en
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Τροπολογία 54
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά την παροχή αυτών των 
πληροφοριών, η εταιρεία βασίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των μέτρων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά με τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ένα 
έτος μετά τη θέσπισή τους. Πριν από το 
εν λόγω χρονικό σημείο, η εταιρεία 
βασίζεται κατ' ελάχιστον στις 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
καθώς 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.

Or. es

Τροπολογία 55
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 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 γ) Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
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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.

για την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, ή της θέσης της εταιρείας και 
του αντίκτυπου στην κοινωνία, καθώς 
και για λόγους διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας, η ανάλυση 
περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων (ΒΔΕ) σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η ανάλυση 
περιλαμβάνει τους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που καθορίζονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ένα έτος μετά την έκδοσή 
τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ενός 
επαρκούς επιπέδου συγκρισιμότητας μεταξύ των πληροφοριών που παρέχουν οι διάφορες 
εταιρείες.

Τροπολογία 56
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 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 και 
του αντικτύπου σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κοινωνικά θέματα και 
θέματα περιβάλλοντος η ανάλυση 
περιλαμβάνει τους χρηματοοικονομικούς 
και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς 
δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Or. en
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Τροπολογία 57
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 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, η 
ανάλυση περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικούς και, ανάλογα με την 
περίπτωση, μη χρηματοοικονομικούς 
βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 58
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Για τους σκοπούς της εφαρμογής 
των απαιτήσεων δυνάμει του άρθρου 46, 
η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 53 α (νέο), 
καταρτίζοντας κατάλογο με τους 
σχετικούς ελάχιστους δείκτες, 
καλύπτοντας τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες:
- κοινωνικά θέματα: δεδομένα σχετικά με 
την απασχόληση, τις συλλογικές 
συμβάσεις, τη μισθολογική δομή, την 
υγεία και την ασφάλεια, την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, ανά φύλο και ανά 
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περιφέρεια·
- περιβάλλον: δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση πόρων, περιλαμβανομένων 
τουλάχιστον της χρήσης γης, της χρήσης 
υδάτων, των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
χρήσης υλικών·
- ανθρώπινα δικαιώματα: δεδομένα 
σχετικά με τον αριθμό καταγγελιών 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που έχουν υποβληθεί και τις δράσεις που 
έχουν αναληφθεί, σχετικά με την εταιρεία, 
τους προμηθευτές της και άλλους 
συνεργάτες·
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
εγκρίνονται εντός 18 μηνών από την 
έγκριση της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 59
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) Η Επιτροπή θεσπίζει Συμβούλιο 
Καθοδήγησης Μη Χρηματοοικονομικής 
Δημοσιοποίησης για να υποστηρίζει την 
υλοποίηση των απαιτήσεων μη 
χρηματοοικονομικής υποβολής εκθέσεων 
και να εμπλέκει τους μετόχους για την 
ανάπτυξη καθοδήγησης σχετικά με τη 
μεθοδολογία και χρήση των διεθνών 
προτύπων και δεικτών μη 
χρηματοοικονομικών επιδόσεων, όπως 
αναφέρει το άρθρο 46, παράγραφος 1, 
κατά τρόπο ισόρροπο και ανοικτό.

Or. en
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Τροπολογία 60
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες 
πρέπει να αποδεικνύουν, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων, ότι 
τηρούν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
εργασιακά θέματα καθώς και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στις εν λόγω 
τρίτες χώρες.

Or. de

Τροπολογία 61
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. 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.»

«4. 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 
σε αυτήν.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τη σημασία των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι 
ελεύθερες να αποφασίζουν πώς και πού θα δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές. Οι εταιρείες 
που δημοσιεύουν ήδη χωριστές εκθέσεις θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν.

Τροπολογία 62
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. 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.»

«4. 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.»

Or. el

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση

Τροπολογία 63
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 46 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση
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Τροπολογία 65
Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων όσον αφορά τη 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, η προτεινόμενη θέση καθορίζει ακριβείς 
παραμέτρους οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένη μορφή πολιτικής πολυμορφίας αντί να 
καθιστούν απλώς τη δημοσιοποίηση υποχρεωτική.

Τροπολογία 66
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία των 

«ζ) περιγραφή της πολιτικής της εταιρείας 
σχετικά με την πολυμορφία, των 
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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.»

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.»

Or. es

Τροπολογία 67
Francisco Sosa Wagner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αναπηρία είναι μία από τις περιπτώσεις διάκρισης που μνημονεύεται στις ενωσιακές 
διατάξεις κατά των διακρίσεων και η οποία αναγνωρίζεται ως τέτοια από τη ΣΕΕ, μαζί με την 
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ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική πολυμορφία, κ.ά. (άρθρο 10). Επιπλέον, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία επιδιώκεται η ενσωμάτωση της έννοιας της 
αναπηρίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, κάτι το οποίο συνεπάγεται την ενσωμάτωσή της 
και στα δημόσια και εταιρικά προγράμματα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ).

Τροπολογία 68
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. el

Τροπολογία 69
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πολυμορφία, η αναπηρία, το εκπαιδευτικό 
και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, 
τους στόχους της εν λόγω πολιτικής για 
την πολυμορφία, τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο αναφοράς. Αν η εταιρεία δεν 
έχει τέτοια πολιτική, η δήλωση πρέπει να 
περιλαμβάνει σαφή και αιτιολογημένη 
εξήγηση ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό.»

Or. en

Τροπολογία 70
Josefa Andrés Barea

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικών και επαρκών 
μηχανισμών προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή δημοσιοποίηση 
των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται αποτελεσματικές εθνικές 
διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας και 
ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι 
διαθέσιμες για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
και τις νομικές οντότητες που έχουν 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί μηχανισμοί στα κράτη μέλη με στόχο την ορθή εφαρμογή της 
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οδηγίας. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές εθνικές καταστάσεις, πρέπει να δοθεί 
στα κράτη μέλη ευελιξία όσον αφορά τη λειτουργία των μηχανισμών αυτών.

Τροπολογία 71
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
53αα:

«Άρθρο 53αα
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων
1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
46 στοιχείο γ α) ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών 
από ... (4)*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση 
σχετικά με την εξουσιοδότηση το 
αργότερο έξι μήνες πριν από την εκπνοή 
της τετραετούς περιόδου. Η εκχώρηση 
της εξουσίας παρατείνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος 
κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 46 στοιχείο γ α) μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση αρμοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Παράγει αποτελέσματα από την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε 
ήδη ισχύουσας κατ' εξουσιοδότηση 
πράξης.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 46 
στοιχείου γ α) αρχίζει να ισχύει μόνο εάν 
δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός τριμήνου από την κοινοποίησή της 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
διατυπώσουν αντίρρηση. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 72
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 48 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τροποποίηση της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 48α:
«Άρθρο 48α
Συμπληρωματική δημοσιοποίηση ανά 
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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 ή επωνυμίες, φύση 
δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση·
β) κύκλος εργασιών·
γ) αριθμός εργαζομένων σε ισοδύναμα 
πλήρους απασχόλησης·
δ) αποτελέσματα προ φόρων·
ε) φόροι επί των αποτελεσμάτων·
στ) εισπραττόμενες δημόσιες 
επιδοτήσεις.
2. Η υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν 
ισχύει για οιαδήποτε εταιρεία διέπεται 
από το δίκαιο κράτους μέλους, η μητρική 
της οποίας υπόκειται στους νόμους 
κράτους μέλους και οι πληροφορίες της 
οποίας περιλαμβάνονται στις 
πληροφορίες που δημοσιοποιεί η ως άνω 
μητρική εταιρεία/επιχείρηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
ελέγχονται σύμφωνα με την οδηγία 
2006/43/ΕΚ και δημοσιεύονται, εφόσον 
είναι δυνατό, ως παράρτημα των ετήσιων 
δηλώσεων οικονομικής κατάστασης ή, 
όπου συντρέχει περίπτωση, των 
ενοποιημένων δηλώσεων οικονομικής 
κατάστασης της σχετικής εταιρείας.»

Or. en

Τροπολογία 73
Silvia-Adriana Ţicău

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 74
Bernd Lange

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

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. Η 
υποχρέωση υποβολής εκθέσεων θα 
πρέπει εν προκειμένω να 
προσανατολίζεται όσο το δυνατόν 
περισσότερο στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις του 2011.

Or. de

Τροπολογία 75
Josefa Andrés Barea
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/394/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – 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 
εξής:

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των 
εταιρειών στην κοινωνία και τουλάχιστον 
πληροφορίες για περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέματα, θέματα σχετικά με το 
φύλο και την απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
διαλόγου και του σεβασμού των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τον 
νέο ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ότι τα όρια είναι τα ίδια με εκείνα που 
ορίζονται στις λογιστικές οδηγίες.

Τροπολογία 76
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 250 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 17,5 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες, 
λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλυσίδα 
εφοδιασμού της εταιρείας, για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη 
δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 77
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
 Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – 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. 
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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 μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα (μεταξύ άλλων πληροφορίες 
σχετικά με την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, τη δέσμευση από 
συλλογική σύμβαση και τους 
εκπροσώπους των εταιρικών 
συμφερόντων), τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα 
σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. de

Τροπολογία 78
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
 Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – 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, 
ανάλογα με την 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 



PE521.693v01-00 48/62 AM\1006654EL.doc

EL

εξής: δωροδοκία, όπου συμπεριλαμβάνονται τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνάφεια της υποβολής μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων διαφέρει από βιομηχανικό κλάδο 
σε βιομηχανικό κλάδο. Ενώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ορισμένες εταιρείες και 
έχει αναπτυχθεί πίεση στην αγορά εν προκειμένω, μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άλλες. Ως 
εκ τούτου, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι αυτές που θα αποφασίζουν κατά πόσον έχει νόημα να 
υποβάλλουν χρηματοοικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην τρέχουσα 
έκδοση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 79
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – 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 
εξής:

Για τις μητρικές επιχειρήσεις των 
υποκείμενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων 
που από κοινού υπερβαίνουν κατά μέσο 
όρο τον αριθμό των 500 εργαζομένων κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους, είτε ο συνολικός 
ισολογισμός τους υπερβαίνει τα 20 εκατ. 
ευρώ, είτε ο καθαρός κύκλος εργασιών 
τους υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ, η 
ανασκόπηση περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της φορολογικής απάτης 
και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Or. fr
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Τροπολογία 80
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/394/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii a) τα σημαντικά περιστατικά που 
σημειώθηκαν σε σχέση με τα θέματα 
αυτά κατά την περίοδο αναφοράς·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έκθεση σχετικά με τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες 
για όλα τα σημαντικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα, 
καθώς οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές 
και τους επενδυτές μια σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τον αντίκτυπο των 
δραστηριοτήτων των εταιρειών.

Τροπολογία 81
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ 
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – 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 που σχετίζονται με τα 
θέματα αυτά και συνδέονται με τις 
δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίοι 
είναι πιθανόν να προκαλέσουν ή έχουν 
προκαλέσει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο
σε κοινωνικά θέματα, θέματα 
περιβάλλοντος και θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· και ο τρόπος με τον οποίο η 
εταιρεία διαχειρίζεται τους εν λόγω 
κινδύνους.

Or. en
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Τροπολογία 82
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/394/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τρίτο εδάφιο – 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. es

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή προτείνεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με τον νέο ορισμό της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Τροπολογία 83
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii a) ανάλυση της χρήσης πόρων, 
περιλαμβανομένων τουλάχιστον της 
χρήσης γης, της χρήσης υδάτων, των 
εκπομπών αερίων του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και της χρήσης υλικών·

Or. en

Τροπολογία 84
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τέταρτο εδάφιο

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. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση εφαρμογής πολιτικών ΕΚΕ εναπόκειται στις εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εταιρεία δεν θεωρεί σχετικές τις εν λόγω πολιτικές με τις 
οικονομικές της δραστηριότητες ή/και οι επενδυτές δεν επιδεικνύουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για 
τις πληροφορίες αυτές. Είναι ασαφείς οι λόγοι για τους οποίους η εταιρεία θα πρέπει να παρέχει 
σχετική εξήγηση.

Τροπολογία 85
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/394/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – τέταρτο εδάφιο

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, η εταιρεία παρέχει 
εξήγηση για την απουσία των εν λόγω 
πολιτικών. Η εξήγηση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του κινδύνου όσον αφορά την 
απόφαση μη άσκησης πολιτικών σε 
σχέση με τα θέματα αυτά.
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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 τη συγκεκριμένη εταιρεία 
μέσω επιχειρηματικών σχέσεων, όπως 
κοινοπραξίες και αλυσίδες εφοδιασμού 
και υπεργολαβίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, όπως περιγράφεται στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, να καλύπτονται στις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 
οι αλυσίδες υπεργολαβίας και εφοδιασμού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο οι επενδυτές και οι 
καταναλωτές να ενημερώνονται για την αξιολόγηση του κινδύνου που πραγματοποιούν οι 
εταιρείες οι οποίες δεν εφαρμόζουν πολιτικές στον τομέα των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών.

Τροπολογία 86
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

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 και 
απασχολούν κάτω από 500 εργαζομένους, 
λαμβανόμενες ως σύνολο, δεν ασκούν 
πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα 
από τα θέματα αυτά, η εταιρεία παρέχει 
εξήγηση για την απουσία των εν λόγω 
πολιτικών.

Or. en
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Τροπολογία 87
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/394/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο

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 για την εφαρμογή των μέτρων
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ένα 
έτος μετά τη θέσπισή τους. Πριν από το 
εν λόγω χρονικό σημείο, η ενοποιημένη 
ετήσια έκθεση βασίζεται κατ' ελάχιστον 
στις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές 
του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 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.

Or. es

Τροπολογία 88
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – πέμπτο εδάφιο
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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 εταιρεία λαμβάνει υπόψη 
την ευθύνη της για σεβασμό των 
δικαιωμάτων και αξιών που 
προστατεύονται από κανόνες του 
διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένω η 
εταιρεία εφαρμόζει τις κατευθυντήριες 
αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία
μπορεί επιπροσθέτως να βασίζεται σε 
εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην 
ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να διευκρινίζει σε ποια 
πλαίσια βασίστηκε. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ή 
άλλης νομοθεσίας ή καθοδήγησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει 
ειδικότερους κανόνες για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από εταιρείες.

Or. en

Τροπολογία 89
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

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

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 

Η ανάλυση περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
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περιλαμβάνει επίσης
χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 53 (νέο), καταρτίζοντας 
κατάλογο με τους σχετικούς ελάχιστους 
δείκτες, καλύπτοντας τουλάχιστον τις 
εξής πληροφορίες:
- κοινωνικά θέματα: δεδομένα σχετικά με 
την απασχόληση, τις συλλογικές 
συμβάσεις, τη μισθολογική δομή, την 
υγεία και την ασφάλεια, την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, ανά φύλο και ανά 
περιφέρεια·
- περιβάλλον: δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση πόρων, περιλαμβανομένων 
τουλάχιστον της χρήσης γης, της χρήσης 
υδάτων, των εκπομπών αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
χρήσης υλικών·
- ανθρώπινα δικαιώματα: δεδομένα 
σχετικά με τον αριθμό καταγγελιών 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
που έχουν υποβληθεί και τις δράσεις που 
έχουν αναληφθεί, σχετικά με την εταιρεία, 
τους προμηθευτές της και άλλους 
συνεργάτες·

Or. en

Τροπολογία 90
Josefa Andrés Barea

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

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 

Στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για 
την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων ή της θέσης των εταιρειών και 
του αντίκτυπου στην κοινωνία, καθώς 
και για λόγους διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας, η ανάλυση 
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επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς 
όσο και μη χρηματοοικονομικούς 
βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ)
σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Η ανάλυση περιλαμβάνει 
τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές που θεσπίστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα έτος μετά την 
έκδοσή τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση ενός 
επαρκούς επιπέδου συγκρισιμότητας μεταξύ των πληροφοριών που παρέχουν οι διάφορες 
εταιρείες.

Τροπολογία 91
Jürgen Creutzmann

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

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, ανάλογα με την 
περίπτωση, χρηματοοικονομικούς και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σχετικά με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 92
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες 
πρέπει να αποδεικνύουν, στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων, ότι 
τηρούν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
εργασιακά θέματα καθώς και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στις εν λόγω 
τρίτες χώρες.

Or. de

Τροπολογία 93
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
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 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 και δημοσιεύεται μαζί με 
αυτήν ή αναφέρεται σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τη σημασία των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι 
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ελεύθερες να αποφασίζουν πώς και πού θα δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές. Οι εταιρείες 
που δημοσιεύουν ήδη χωριστές εκθέσεις θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν.

Τροπολογία 94
Josefa Andrés Barea

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 83/394/ΕΟΚ
Άρθρο 36 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη αποτελεσματικών και επαρκών 
μηχανισμών προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή δημοσιοποίηση 
των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται αποτελεσματικές εθνικές 
διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας και 
ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι 
διαθέσιμες για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
και τις νομικές οντότητες που έχουν 
έννομο συμφέρον να εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος των λεγόμενων ψευδοοικολογικών λύσεων και των 
παραπλανητικών πληροφοριών, πρέπει να εφαρμοστούν ειδικοί μηχανισμοί με στόχο την ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές 
εθνικές καταστάσεις, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ευελιξία όσον αφορά τη λειτουργία των 
μηχανισμών αυτών.

Τροπολογία 95
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
53α:
«Άρθρο 53α
Άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων
1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 
36 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
τεσσάρων ετών από ... (4)*. Η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση το αργότερο έξι μήνες 
πριν από την εκπνοή της τετραετούς 
περιόδου. Η εκχώρηση της εξουσίας 
παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί 
στην εν λόγω παράταση το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε 
περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 36 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση αρμοδιότητας 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από 
την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
οποιασδήποτε ήδη ισχύουσας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
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ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 36 αρχίζει 
να ισχύει μόνο εάν δεν διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
τριμήνου από την κοινοποίησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα 
διατυπώσουν αντίρρηση. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 96
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Οδηγία 2002/14/ΕΚ
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τροποποιήσεις στην οδηγία 2002/14/ΕΚ

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
(1) Στην παράγραφο 2, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο δ):
«δ) ανάλογα με την περίπτωση, τις 
πληροφορίες και διαβουλεύσεις σχετικά 
με τις μη χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες και τις πληροφορίες για την 
πολυμορφία που περιλαμβάνονται στην 
ετήσια έκθεση ή στην ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση που αναφέρονται στην οδηγία 
78/660/ΟΚ και στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ 



AM\1006654EL.doc 61/62 PE521.693v01-00

EL

αντίστοιχα.»

Or. en

Τροπολογία 97
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρία έτη μετά την έγκριση της
παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 
επανεξετάζει τις διατάξεις του άρθρου 46 
της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και του άρθρου 
36 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, εάν κρίνεται σκόπιμο, από 
νομοθετικές προτάσεις, σχετικά με:
- τις δημοσιοποιηθείσες μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, 
περιλαμβανομένης της κάλυψης της 
αλυσίδας εφοδιασμού, το εάν η πρακτική 
αυτή έχει αποτέλεσμα, το εάν παρέχονται 
επαρκής καθοδήγηση και μέθοδοι·
- την πρόοδο που σημειώνεται στην 
υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
εκθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο·
- την υλοποίηση του πλαισίου του ΟΗΕ 
«Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» 
και των κατευθυντηρίων αρχών του όπως 
και των κατευθυντηρίων γραμμών του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
- τη χρήση των δεικτών που εγκρίνονται 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·
- την αξιολόγηση του υποχρεωτικού 
χαρακτήρα των εν λόγω διατάξεων και 
για εταιρείες που απασχολούν 250-499 
εργαζομένους·
- την αποτελεσματικότητα των 
υφισταμένων μηχανισμών επαλήθευσης 
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και επιβολής.

Or. en


