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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα της τροπολογίας περιέχει 
επιπλέον και μία τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν 
αντίστοιχα την υφιστάμενη πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται 
η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν 
το νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0207),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C7-0103/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της ...1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και της Επιτροπής Δικαιωμάτων 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

                                               
1 ΕΕ L ….
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις και ομίλους

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ καταργούνται με την οδηγία 2013/34/EΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην ανακοίνωσή της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και την Επιτροπή των Περιφερειών με 
τίτλο «Η Πράξη για την ενιαία αγορά -
Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της 
ανάπτυξης και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης "Μαζί για μια νέα 
ανάπτυξη"»,9 που εκδόθηκε στις 13 
Απριλίου 2011, η Επιτροπή επισημαίνει 
την ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού.

(1) Στην ανακοίνωσή της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την 
ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την 
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης "Μαζί για μια νέα 
ανάπτυξη"»,9 που εκδόθηκε στις 13 
Απριλίου 2011, η Επιτροπή επισημαίνει 
την ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού.

__________________ __________________
9 COM(2011) 206 τελικό της 13ης 
Απριλίου 2011.

9 COM(2011)0206 της 13ης Απριλίου 
2011.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αναγκαιότητα να βελτιωθεί η εκ
μέρους των εταιρειών δημοσιοποίηση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, με την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης στον τομέα αυτόν, 
τονίστηκε εκ νέου στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο 
«Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη»10 που 
εκδόθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011.

(2) Η αναγκαιότητα να βελτιωθεί η εκ 
μέρους των επιχειρήσεων δημοσιοποίηση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πληροφοριών, με την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης στον τομέα αυτόν, 
τονίστηκε εκ νέου στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Μια ανανεωμένη 
στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη»10 που εκδόθηκε στις 25 
Οκτωβρίου 2011.

__________________ __________________
10 COM(2011) 681 τελικό της 25ης 
Οκτωβρίου 2011.

10 COM(2011)0681 της 25ης Οκτωβρίου 
2011.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα 
ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 
με θεματικό αντικείμενο, αντιστοίχως, 
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: αξιόπιστη, 
διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη»11 και 
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: αξιόπιστη 
προώθηση των συμφερόντων της 

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα 
ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 
με θεματικό αντικείμενο, αντιστοίχως, 
«Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη, 
διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη»11 και 
«Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη 
προώθηση των συμφερόντων της 
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κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»12, 
αναγνώρισε τη σημασία της 
δημοσιοποίησης, εκ μέρους των 
επιχειρήσεων, πληροφοριών σχετικά με τη 
βιωσιμότητα, όπως κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, με στόχο 
τον εντοπισμό κινδύνων για τη 
βιωσιμότητα και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και των 
καταναλωτών, και κάλεσε την Επιτροπή 
να υποβάλει πρόταση για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοπιστωτικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες.

κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»12, 
αναγνώρισε τη σημασία της 
δημοσιοποίησης, εκ μέρους των 
επιχειρήσεων, πληροφοριών σχετικά με τη 
βιωσιμότητα, όπως κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, με στόχο 
τον εντοπισμό κινδύνων για τη 
βιωσιμότητα και την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών και των 
καταναλωτών. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοπιστωτικών 
πληροφοριών από τις επιχειρήσεις, 
δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερη 
ευελιξία δράσης, προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και 
η πολυμορφία των πολιτικών ΕΚΕ που 
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, σε 
συνδυασμό με ένα επαρκές επίπεδο 
συγκρισιμότητας ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες των επενδυτών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών καθώς και η 
ανάγκη να δοθεί στους καταναλωτές 
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με τον αντίκτυπο των 
επιχειρήσεων στην κοινωνία.

__________________ __________________
11 Έκθεση για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: αξιόπιστη, διαφανής και υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη 
ανάπτυξη (2012/2098(INI))· Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

11 Έκθεση για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: αξιόπιστη, διαφανής και υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη 
ανάπτυξη (2012/2098(INI))· Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Έκθεση για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των 
συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός 
προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (2012/2097(INI))· Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

12 Έκθεση για την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των 
συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός 
προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (2012/2097(INI))· Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο συντονισμός των εθνικών διατάξεων 
που αφορούν τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσον 
αφορά τις μεγάλες εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης έχει σημασία για 
τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των 
μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων 
φορέων. Είναι αναγκαίος ο συντονισμός 
στα εν λόγω πεδία, επειδή οι περισσότερες 
από τις επιχειρήσεις αυτές 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη.

(4) Ο συντονισμός των εθνικών διατάξεων 
που αφορούν τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσον 
αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις
περιορισμένης ευθύνης έχει σημασία για 
τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, των 
μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων 
φορέων. Είναι αναγκαίος ο συντονισμός 
στα εν λόγω πεδία, επειδή οι περισσότερες 
από τις επιχειρήσεις αυτές 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί μια 
ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση όσον 
αφορά την έκταση των πληροφοριών που 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση. Οι 
ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να παρέχουν 
ορθή και συνολική εικόνα των πολιτικών, 

(5) Είναι επίσης αναγκαίο να θεσπιστεί μια
ορισμένη ελάχιστη νομική απαίτηση όσον 
αφορά την έκταση των πληροφοριών που 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ένωση. Οι 
εκθέσεις διαχείρισης θα πρέπει να 
παρέχουν ορθή και συνολική εικόνα των 
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των αποτελεσμάτων και των κινδύνων μιας 
επιχείρησης.

πολιτικών, των αποτελεσμάτων και των 
κινδύνων μιας επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 7

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 επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στις 
εκθέσεις διαχείρισής 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. Η μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
αναφορά στις διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας που εφαρμόζει η επιχείρηση 
προκειμένου να εντοπίσει, να προλάβει 
και να μετριάσει υφιστάμενες και 
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις, ανάλογα 
με το μέγεθος, τη φύση και το πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
θέματα, η κατάσταση πρέπει να 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
λεπτομέρειες για τις προβλεπόμενες 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μιας 
επιχείρησης στο περιβάλλον, την υγεία 
και την ασφάλεια, στη χρήση 
ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, στις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Όσον αφορά τα κοινωνικά και 
εργασιακά θέματα, οι πληροφορίες που 
παρέχονται στην κατάσταση πρέπει να 
αφορούν, ειδικότερα, τις σχέσεις που 
διατηρεί η επιχείρηση με τους 
υπεργολάβους της, την εφαρμογή 
θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τις 
εργασιακές συνθήκες, τον κοινωνικό 
διάλογο, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας και τον διάλογο με τις 
τοπικές κοινότητες, καθώς επίσης τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για να 
διασφαλιστεί η προστασία και η 
ανάπτυξη των εν λόγω κοινοτήτων. Όσον 
αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας, η μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
κατ' ελάχιστον, πληροφορίες για την 
πρόληψη των παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και 
την εφαρμογή μέσων για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά 
με θέματα που ξεχωρίζουν ως τα πλέον 
πιθανά να προκαλέσουν κινδύνους με 
σοβαρές επιπτώσεις, μαζί με εκείνους που 
έχουν ήδη προκληθεί. Η σοβαρότητα των 
εν λόγω επιπτώσεων θα πρέπει να 
κρίνεται με βάση την κλίμακα και τη 
σπουδαιότητά τους. Οι κίνδυνοι 
αρνητικών επιπτώσεων ενδεχομένως να 
προέρχονται από τις εργασίες της ίδιας 
της επιχείρησης ή να συνδέονται με τις 
δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις 
επιχειρηματικές της σχέσεις.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με βασικούς κινδύνους, 
επικείμενες εξελίξεις ή ζητήματα κατά τη 
διάρκεια διαπραγματεύσεων ενδέχεται να 
οδηγήσει σε δημοσιοποίηση ευαίσθητων 
επιχειρηματικών πληροφοριών και, κατά 
συνέπεια, να επηρεάσει το επιχειρηματικό 
μοντέλο, οδηγώντας τελικά σε στρέβλωση 
του ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, τα 
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών 
και εποπτικών οργάνων πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη 
δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών, σε 
περίπτωση που η δημοσιοποίηση θα 
καταστεί σοβαρά επιζήμια για τα 
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συμφέροντα της επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όταν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, 
οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε
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 επιχειρήσεις θα πρέπει να βασίζονται, 
κατά γενικό κανόνα, στις κατευθυντήριες 
αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για την εφαρμογή 
του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
σεβασμός και επανόρθωση», στις
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και στην τριμερή δήλωση αρχών της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική. Οι επιχειρήσεις 
μπορούν επίσης να βασίζονται σε εθνικά 
πλαίσια, σε πλαίσια βασισμένα στην 
Ένωση, όπως το κοινοτικό σύστημα 
οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 
ελέγχου (EMAS), και σε διεθνή πλαίσια 
όπως το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το πρότυπο 
26000 του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης (ISO), η πρωτοβουλία για 
την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο (Global Reporting
Initiative), το σχέδιο δημοσιοποίησης των 
εκπομπών άνθρακα (CDP) και το 
συμβούλιο προτύπων για τη 
δημοσιοποίηση στοιχείων για την 
κλιματική αλλαγή (CDSB).

Or. en



PE521.714v01-00 14/40 PR\1006774EL.doc

EL

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά 
τις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων και ομίλων είναι σημαντική 
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για την προστασία των εσόδων και τη 
διασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών στη δικαιοσύνη και την 
αποτελεσματικότητα των φορολογικών 
συστημάτων, καθώς και της 
εμπιστοσύνης των πολιτών της Ένωσης 
σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.
Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του, της 22ας Μαΐου 
2013, απηύθυνε έκκληση για ταχεία 
πρόοδο στον τομέα της φοροδιαφυγής και 
της φορολογικής απάτης και αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων, ότι η πρόταση για την 
τροποποίηση των οδηγιών όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από μεγάλες επιχειρήσεις και 
ομίλους θα εξεταστεί με στόχο, 
ειδικότερα, να διασφαλιστεί η υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα εκ μέρους μεγάλων 
επιχειρήσεων και ομίλων. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση 
του συστήματος υποβολής εκθέσεων της 
οδηγίας 2013/34/ΕΚ, θα πρέπει να 
εξετάσει εάν θα καθιερώσει υποχρέωση 
για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις 
οντότητες δημοσίου συμφέροντος να 
δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, μια 
έκθεση ανά χώρα για κάθε κράτος μέλος 
και για κάθε τρίτη χώρα στην οποία 
δραστηριοποιούνται, η οποία θα 
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα 
αποτελέσματα προ φόρων, τον φόρο επί 
των αποτελεσμάτων και τις δημόσιες 
επιδοτήσεις που έχουν λάβει.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης (10) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης 
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και 25ης Μαρτίου 2011 έκανε έκκληση για 
μείωση του συνολικού ρυθμιστικού 
φόρτου, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και 
πρότεινε μέτρα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, ενώ στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, είναι η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ και η προώθηση της διεθνοποίησής 
τους. Έτσι, σύμφωνα την αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», 
οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και της οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις 
και ομίλους.

και 25ης Μαρτίου 2011 έκανε έκκληση για 
μείωση του συνολικού ρυθμιστικού 
φόρτου, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις («ΜΜΕ»), τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και 
πρότεινε μέτρα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, ενώ στόχος της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη, είναι η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις 
ΜΜΕ και η προώθηση της διεθνοποίησής 
τους. Έτσι, σύμφωνα την αρχή 
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», 
οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει της 
οδηγίας 2013/34/ΕΕ θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες μεγάλες 
επιχειρήσεις και ομίλους.

Or. en

Τροπολογία 15

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, τον συνολικό ισολογισμό 
και τον καθαρό κύκλο εργασιών. Οι ΜΜΕ 
θα πρέπει να εξαιρούνται από πρόσθετες 
απαιτήσεις, και η υποχρέωση 
δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικής 
κατάστασης που θα περιλαμβάνεται στην 
έκθεση διαχείρισης θα πρέπει να ισχύει 
μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 
ομίλους των οποίων ο μέσος αριθμός 
εργαζομένων υπερβαίνει τους 500.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ορισμένες από τις εταιρείες και τους 
ομίλους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και 
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ήδη συντάσσουν 
μη χρηματοοικονομικές εκθέσεις σε 
εθελοντική βάση. Οι εν λόγω εταιρείες δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση 
να υποβάλλουν μη χρηματοοικονομική 
κατάσταση στην ετήσια έκθεση, υπό την 
προϋπόθεση ότι η έκθεση αντιστοιχεί στο 
ίδιο οικονομικό έτος, καλύπτει 
τουλάχιστον το ίδιο περιεχόμενο που 
απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, και επισυνάπτεται στην ετήσια
έκθεση.

(12) Ορισμένες από τις επιχειρήσεις και 
τους ομίλους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2013/34/ΕΕ ήδη 
συντάσσουν μη χρηματοοικονομικές 
εκθέσεις σε εθελοντική βάση. Οι εν λόγω 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται 
στην υποχρέωση να υποβάλλουν μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση στην 
έκθεση διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση 
ότι η έκθεση αντιστοιχεί στο ίδιο 
οικονομικό έτος, καλύπτει τουλάχιστον το 
ίδιο περιεχόμενο που απαιτείται σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία, και επισυνάπτεται 
στην έκθεση διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πολλές από τις επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 78/660/ΕΟΚ είναι μέλη ομίλων 
επιχειρήσεων. Οι ενοποιημένες ετήσιες
εκθέσεις θα πρέπει να καταρτίζονται κατά 
τρόπον ώστε οι πληροφορίες που αφορούν 
τους εν λόγω ομίλους επιχειρήσεων να 
μπορούν να περιέρχονται σε γνώση των 
εταίρων και τρίτων μερών. Συνεπώς, 
επιβάλλεται η εναρμόνιση των εθνικών 
νομοθεσιών για τις ενοποιημένες 

(13) Πολλές από τις επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2013/34/ΕΕ είναι μέλη ομίλων 
επιχειρήσεων. Οι ενοποιημένες εκθέσεις 
διαχείρισης θα πρέπει να καταρτίζονται 
κατά τρόπον ώστε οι πληροφορίες που 
αφορούν τους εν λόγω ομίλους 
επιχειρήσεων να μπορούν να περιέρχονται 
σε γνώση των εταίρων και τρίτων μερών.
Συνεπώς, επιβάλλεται η εναρμόνιση των 
εθνικών νομοθεσιών για τις ενοποιημένες 
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οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι της δυνατότητας 
σύγκρισης και της ισοδυναμίας των 
πληροφοριών που θα πρέπει να 
δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις εντός της 
Ένωσης.

καταστάσεις διαχείρισης προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι στόχοι της δυνατότητας 
σύγκρισης και της ισοδυναμίας των 
πληροφοριών που θα πρέπει να 
δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η πολυμορφία των αρμοδιοτήτων και 
των απόψεων των μελών των διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
των επιχειρήσεων διευκολύνει την καλή 
κατανόηση της επιχειρηματικής 
οργάνωσης και των επιχειρηματικών 
υποθέσεων. Επιτρέπει στα μέλη που 

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

απαρτίζουν τα όργανα αυτά να ασκούν 
εποικοδομητική αμφισβήτηση των 
αποφάσεων διαχείρισης και να είναι 
περισσότερο ανοικτά σε καινοτόμες ιδέες, 
καταπολεμώντας την ομοιομορφία των 
απόψεων των μελών, δηλαδή το φαινόμενο 
της «νοοτροπίας ομάδας». Συμβάλλει έτσι 
στην αποτελεσματική εποπτεία της 
διαχείρισης και στην επιτυχημένη 
διακυβέρνηση της επιχείρησης. Είναι 
επομένως σημαντικό να ενισχυθεί η 
διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική 
πολυμορφίας που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις. Αυτό θα ενημερώνει την 
αγορά σχετικά με τις πρακτικές διοίκησης 
των επιχειρήσεων και άρα θα ασκεί 
έμμεση πίεση στις επιχειρήσεις να έχουν 
πιο διαφοροποιημένα συμβούλια.

Or. en

Τροπολογία 20

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 

(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 ένταξη 
ατόμων με αναπηρία, το εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό ιστορικό των μελών τους 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μεγάλες
εισηγμένες επιχειρήσεις. Η δημοσιοποίηση 
της πολιτικής για την πολυμορφία θα 
πρέπει να αποτελεί μέρος της δήλωσης 
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 
2013/34/ΕΕ. Οι επιχειρήσεις 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 
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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.

αυτό.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 78/660/ΕΟΚ 
και 83/349/ΕΟΚ θα πρέπει να 
τροποποιηθούν ανάλογα,

(19) Ως εκ τούτου, η οδηγία 2013/34/ΕΕ
θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποιήσεις της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ Τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/34/ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως 
εξής:

Η οδηγία 2013/34/ΕΕ τροποποιείται ως 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 46 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
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α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«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.
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.
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:
) περιγραφή της πολιτικής που εφαρμόζει 
η εταιρεία σε σχέση με τα θέματα αυτά·
ii) τα αποτελέσματα της εν λόγω 
πολιτικής·
iii) οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα 
θέματα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η 
εταιρεία διαχειρίζεται στους εν λόγω 
κινδύνους.
Όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
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θέματα αυτά, παρέχει εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών.
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.
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.
δ) Στα πλαίσια στους ανάλυσης στους, η 
ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, όπου 
ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες 
εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται 
στους ετήσιους λογαριασμούς.»
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«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.»
γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
5:
«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 
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ετήσια έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με 
το άρθρο 36 παράγραφος 1 της οδηγίας 
83/349/ΕΟΚ.»

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 19 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 46α τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο ζ):
«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.
'
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:
«4. Το στοιχείο ζ) της παραγράφου 1 δεν 
εφαρμόζεται σε εταιρείες που εμπίπτουν 
στην έννοια του άρθρου 27.» '

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 20 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 78/660/ΕΟΚ
Άρθρο 53 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το άρθρο 53α αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 53α
Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις 
απαλλαγές των άρθρων 1α, 11 και 27, του 
άρθρου 43 παράγραφος 1 σημεία 7α) και 
7β) και των άρθρων 46 παράγραφος 3, 47 
και 51 της παρούσας οδηγίας στις 
εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες 
είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14) της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ.»

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) – εισαγωγική φράση
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο) – στοιχείο α
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Διαγράφεται το τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) – στοιχείο β
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 19 – παράγραφοι 1 α έως 1 γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
«1α. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις που 
υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τον αριθμό 
των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους, η ανασκόπηση 
περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται:
α) οι πολιτικές που εφαρμόζει η 
επιχείρηση σε σχέση με τα θέματα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
μιας αναφοράς στις εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας·
β) τα αποτελέσματα των εν λόγω 
πολιτικών·
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γ) οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 
θέματα που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις 
επιχειρηματικές σχέσεις των 
επιχειρήσεων, τα οποία είναι πιθανόν να 
προκαλέσουν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και στον 
τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση 
διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.
Όταν μια επιχείρηση δεν ασκεί πολιτικές 
σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχεται στην 
ανασκόπηση μια εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών.
Οι πληροφορίες σχετικά με κινδύνους που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου 
εδαφίου, επικείμενες εξελίξεις ή 
ζητήματα κατά τη διάρκεια 
διαπραγματεύσεων, δεν είναι αναγκαίο να 
δημοσιοποιούνται σε περίπτωση που η εν 
λόγω δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την 
άποψη των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, 
θα καταστεί σοβαρά επιζήμια για τα 
συμφέροντα της επιχείρησης.
Κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται σύμφωνα με το πρώτο 
εδάφιο, η επιχείρηση μπορεί να βασίζεται 
σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια βασισμένα 
στην ΕΕ ή διεθνή πλαίσια και, εάν το 
πράξει, διευκρινίζει σε ποια πλαίσια 
βασίστηκε.
1β. Στον βαθμό που απαιτείται για την 
κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων 
ή της θέσης της επιχείρησης, καθώς και 
για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα 
της απεικόνισης, η ανάλυση της 
παραγράφου 1 περιλαμβάνει τόσο 
χρηματοοικονομικούς όσο και μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που έχουν σχέση με τον 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων.
1γ. Στο πλαίσιο της ανάλυσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η έκθεση 
διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου 
ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες 
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εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται 
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.»

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) – στοιχείο γ (νέο)
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«4. Όταν μια επιχείρηση 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 1α, απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση κατάρτισης της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1α, υπό την 
προϋπόθεση η εν λόγω συνολική έκθεση 
να συνιστά μέρος της έκθεσης 
διαχείρισης.»

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο) – στοιχείο δ (νέο)
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4a:
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«4α. Μια επιχείρηση που είναι θυγατρική 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1α, εφόσον η 
επιχείρηση και οι θυγατρικές της 
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και στην 
ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης άλλης 
επιχείρησης και εφόσον η εν λόγω 
ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 29.»

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα) – εισαγωγική φράση
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β) Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο) – στοιχείο α
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
«στ α) περιγραφή της πολιτικής της 
εταιρείας σχετικά με την πολυμορφία των 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων της όσον αφορά 
πτυχές όπως η ηλικία, το φύλο, η ένταξη 
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ατόμων με αναπηρίες, το εκπαιδευτικό 
και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι 
στόχοι της εν λόγω πολιτικής για την 
πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο 
εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά 
την περίοδο αναφοράς. Αν η επιχείρηση 
δεν έχει τέτοια πολιτική, η δήλωση θα 
περιλαμβάνει εξήγηση ως προς το γιατί 
συμβαίνει αυτό.»

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο) – στοιχείο β
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 
γραφείο διατυπώνουν γνώμη σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο για τα πληροφοριακά στοιχεία που 
καταρτίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του 
παρόντος άρθρου και ελέγχουν αν έχουν 
παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β), ε), στ) και στ α) του 
παρόντος άρθρου.»

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο) – στοιχείο γ
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
του άρθρου 40, η παράγραφος 1 στοιχείο 
στ α) του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζεται σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.»

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 γ (νέα) – εισαγωγική φράση
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο) – στοιχείο α
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, η απεικόνιση των 
μητρικών επιχειρήσεων μεγάλου ομίλου 
των οποίων ο μέσος αριθμός των 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους υπερβαίνει τους 500, 
στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο 
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για την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, ή της θέσης της επιχείρησης, 
περιλαμβάνει επίσης μη 
χρηματοοικονομική κατάσταση που 
περιέχει τουλάχιστον πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται:
α) οι πολιτικές που εφαρμόζει ο όμιλος σε 
σχέση με τα θέματα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
μιας αναφοράς στις εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας·
β) τα αποτελέσματα των εν λόγω 
πολιτικών·
γ) οι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω 
θέματα και συνδέονται με τις 
δραστηριότητες, τις λειτουργίες, τα 
προϊόντα ή τις επιχειρηματικές σχέσεις, 
που είναι πιθανόν να προκαλέσουν 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους εν 
λόγω τομείς και στον τρόπο με τον οποίο 
ο όμιλος διαχειρίζεται αυτούς τους 
κινδύνους.
Όταν ένας όμιλος δεν ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, παρέχεται στην 
ανασκόπηση μια εξήγηση για την 
απουσία των εν λόγω πολιτικών.
Οι πληροφορίες σχετικά με κινδύνους που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου 
εδαφίου, επικείμενες εξελίξεις ή 
ζητήματα κατά τη διάρκεια 
διαπραγματεύσεων, δεν είναι αναγκαίο να 
δημοσιοποιούνται σε περίπτωση που η εν 
λόγω δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την 
άποψη των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, 
θα καταστεί σοβαρά επιζήμια για τα 
συμφέροντα της επιχείρησης.»

Or. en
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο) – στοιχείο β
Οδηγία 2013/34/EΕ
Article 29 – paragraphs 3a and 3b (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:
«3α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, όταν μια μητρική 
επιχείρηση καταρτίζει συνολική έκθεση 
που αντιστοιχεί στο ίδιο οικονομικό έτος, 
η οποία αναφέρεται στο σύνολο του 
ομίλου, βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, 
πλαίσια βασισμένα στην ΕΕ ή διεθνή 
πλαίσια και καλύπτει τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1α, η 
μητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση κατάρτισης της μη 
χρηματοοικονομικής κατάστασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1α, υπό την 
προϋπόθεση η εν λόγω συνολική έκθεση 
να αποτελεί μέρος της ενοποιημένης 
έκθεσης διαχείρισης.
3β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, μια μητρική 
επιχείρηση η οποία είναι επίσης 
θυγατρική απαλλάσσεται από τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1α, εφόσον η απαλλασσόμενη 
επιχείρηση και οι θυγατρικές της 
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
δηλώσεις οικονομικής κατάστασης και 
στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης 
άλλης επιχείρησης και εφόσον η εν λόγω 
ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης έχει 
καταρτιστεί σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.»

Or. en



PE521.714v01-00 34/40 PR\1006774EL.doc

EL

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 δ (νέο)
Οδηγία 2013/34/EΕ
Άρθρο 48 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Στο άρθρο 48, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Η έκθεση εξετάζει τη θέσπιση 
υποχρέωσης των μεγάλων επιχειρήσεων 
και όλων των οντοτήτων δημοσίου 
συμφέροντος να δημοσιοποιούν, σε 
ετήσια βάση, μια έκθεση ανά χώρα για 
κάθε κράτος μέλος και για κάθε τρίτη 
χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται, η 
οποία θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, 
τα αποτελέσματα προ φόρων, τον φόρο 
επί των αποτελεσμάτων και τις δημόσιες 
επιδοτήσεις που έχουν λάβει.»

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Τροποποιήσεις της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ τροποποιείται ως 
εξής:
(1) Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
περιλαμβάνει πραγματική ανασκόπηση 
της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων και της θέσης του 
συνόλου των επιχειρήσεων που 
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περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, καθώς 
και μια περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν.
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.
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:
– i) περιγραφή της πολιτικής που 
εφαρμόζει η εταιρεία σε σχέση με τα 
θέματα αυτά·
– ii) αποτελέσματα της εν λόγω πολιτικής·
– iii) οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα 
θέματα αυτά και ο τρόπος με τον οποίο η 
εταιρεία διαχειρίζεται στους εν λόγω 
κινδύνους.
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 
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πολιτικών.
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.
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.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, 
όπου ενδείκνυται, αναφορές και 
πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που 
αναγράφονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς. '
β) Προστίθενται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 4 και 5:
«4. 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.
5. Μια μητρική επιχείρηση που είναι 
επίσης θυγατρική επιχείρηση 
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1, εφόσον η απαλλασσόμενη 
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επιχείρηση και οι θυγατρικές της 
επιχειρήσεις ενοποιούνται στις 
οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια 
έκθεση άλλης επιχείρησης, και η εν λόγω 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση συντάσσεται 
σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της 
παραγράφου 1. '

Βλέπε τροπολογίες στο άρθρο 29 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή.
1.1 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία;
Η αυξανόμενη αναγνώριση του «κοινωνικά υπεύθυνου» ρόλου που διαδραματίζουν οι 
επιχειρήσεις μπορεί να ερμηνευτεί και να εξεταστεί με διάφορους τρόπους. Αφενός, η 
ανάδυση «παγκόσμιων» αγορών ευνοεί την ανάπτυξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων εκ μέρους των επιχειρήσεων· αφετέρου, μια πιο προσεκτική και ενημερωμένη 
κοινωνία των πολιτών «ζητά» από τις επιχειρήσεις πιο υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτή η διπλή 
ώθηση στην οποία βασίζεται η πρόοδος της ΕΚΕ αντικατοπτρίζει τη συμπληρωματικότητα 
των συμφερόντων μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας εν γένει.
Επομένως, η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης σημαίνει κυρίως ανταγωνιστικότητα. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση της ΕΚΕ ενισχύει αυτομάτως το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα μιας επιχείρησης, αλλά ότι ορισμένες ενέργειες μπορούν να ενισχύσουν μια 
επιχείρηση εφόσον επιτρέπουν τη δημιουργία κοινής αξίας μεταξύ της επιχείρησης, των 
ενδιαφερόμενων μερών και της κοινωνίας εν γένει.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά μη χρηματοοικονομικές πτυχές 
μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα, μια πιο ενημερωμένη κοινωνία μπορεί 
να αξιολογήσει καλύτερα και, συνεπώς, να υποστηρίξει τις εμπορικές δραστηριότητες, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση. Αναλόγως, οι δυνητικοί επενδυτές 
μπορούν να καθορίσουν καλύτερα τη βιωσιμότητα και, ως εκ τούτου, τη μακροπρόθεσμη 
κερδοφορία των επενδύσεών τους.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, η αύξηση της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των πληροφοριών 
σχετικά με την πολυμορφία μπορεί να διευκολύνει την πρόληψη κινδύνων και να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έναν σταθερό τομέα έρευνας, τα 
διοικητικά συμβούλια που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανομοιομορφία έχουν θετικό 
αντίκτυπο στις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης και στη διορατικότητα των 
πολιτικών που εφαρμόζονται.
1.2. Η σημερινή κατάσταση και η ανάγκη για πιο σαφείς ρυθμίσεις.
Η δημοσιοποίηση πληροφοριών μη χρηματοοικονομικού χαρακτήρα εκ μέρους των 
επιχειρήσεων ρυθμίζεται, επί του παρόντος, από τις λεγόμενες λογιστικές οδηγίες, οι οποίες
προσφάτως αναδιατυπώθηκαν σε μια ενιαία οδηγία. Σε εθνικό επίπεδο, ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν θεσπίσει πιο αυστηρή νομοθεσία, ενώ αρκετές τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει 
νομοθετικές διατάξεις οι οποίες επιβάλλουν, αν και σε διαφορετικό βαθμό, υποχρεώσεις 
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υποβολής μη χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Η εν λόγω πρόταση συνάδει, ως εκ τούτου, με τις διεθνείς κανονιστικές ρυθμίσεις και με την 
όλο και πιο γενικευμένη ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια των μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών. Στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από την εκτίμηση της Επιτροπής, μόνο 
περίπου 2.500 επί του συνολικού αριθμού των περίπου 42.000 μεγάλων εταιρειών της ΕΕ 
δημοσιοποιούν επίσημα μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε ετήσια βάση.
Προφανώς, η σημερινή κατάσταση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εσωτερικών και 
εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών των επιχειρήσεων. Από το γεγονός αυτό προκύπτει η 
ανάγκη για σαφέστερες και πιο ομοιόμορφες ρυθμίσεις σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες να 
θεσπίζουν υποχρεώσεις που να περιορίζονται σε ορισμένα βασικά ζητήματα, με στόχο την 
αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και του επιπέδου συγκρισιμότητας των πληροφοριών.
1.3 Η πρόταση της Επιτροπής.
Η πρόταση εισάγει ορισμένες τροποποιήσεις της «λογιστικής» οδηγίας, υποχρεώνοντας τις 
εταιρείες και τους μεγάλους ομίλους να παρέχουν αναλύσεις σχετικά με πληροφορίες μη 
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Μια τέτοια δήλωση, η οποία επισυνάπτεται στην ετήσια 
έκθεση, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις βασικές πληροφορίες για περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά θέματα, θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον οι μεγάλες 
εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για την πολιτική τους σε θέματα 
πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την ηλικία, το φύλο, τη 
γεωγραφική πολυμορφία, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό του προσωπικού τους.
Η κανονιστική αρχή που έχει επιλεγεί είναι εκείνη της «συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης».
Κατά συνέπεια, όταν μια εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα 
θέματα αυτά, οφείλει να παρέχει εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών.

2. Η γνώμη του εισηγητή.
2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις.
Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής συμφωνεί με τον κανονιστικό προσανατολισμό της 
Επιτροπής. Η επιλεγείσα προσέγγιση ανταποκρίνεται στο αίτημα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
τάχθηκε υπέρ της έγκρισης νομοθετικής πρότασης σχετικά με την υποβολή μη 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που θα επιτρέψουν «μεγάλη ευελιξία δράσης, προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ΕΚΕ και η πολυμορφία των πολιτικών 
ΕΚΕ που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις», και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν σε «ένα 
επαρκές επίπεδο συγκρισιμότητας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επενδυτών και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών καθώς και η ανάγκη διασφάλισης εύκολης πρόσβασης για 
τους καταναλωτές στις πληροφορίες που αφορούν τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων στην 
κοινωνία».
Με βάση τις εν λόγω πτυχές που προσδιορίζουν δύο βασικές αρχές για το τροποποιητικό έργο 
του εισηγητή, δηλαδή την «ευελιξία» και τη «συγκρισιμότητα», ο εισηγητής κρίνει 
απαραίτητο να διασαφηνιστεί η αξία της κανονιστικής αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση», 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αμφισημία σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα 
των διατάξεων.
Η προαναφερθείσα αρχή δεν αφήνει στις επιχειρήσεις το περιθώριο να επιλέγουν ή όχι τη 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών που ορίζει η νομοθεσία. Αντιθέτως, η πρόταση εισάγει μια 
διπλή υποχρέωση για τις επιχειρήσεις: αφενός, οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με 
ορισμένες πτυχές («συμμόρφωση»)· αφετέρου, οφείλουν να παρέχουν αιτιολόγηση, σε 
περίπτωση που δεν εφαρμόζουν πολιτικές σχετικά με μία ή περισσότερες πτυχές 
(«αιτιολόγηση»).
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2.2 Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έχουν ενσωματωθεί
Με βάση μια σειρά τεχνικών τροπολογιών, ικανών να ευθυγραμμίσουν την πρόταση με το 
περιεχόμενο της νέας λογιστικής οδηγίας, ο εισηγητής θεωρεί σκόπιμο να διασαφηνίσει 
ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε νομική 
αβεβαιότητα και να διασφαλιστεί η μέγιστη ομοιομορφία ως προς την ερμηνεία των 
διατάξεων.
Όσον αφορά τις πτυχές που αφορούν την υποβολή έκθεσης, μια νέα αιτιολογική σκέψη 
επισημαίνει τις βασικές θεματικές ενότητες στις οποίες πρέπει να γίνει αναφορά. Με αυτήν 
την έννοια, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες πρέπει, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν 
στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ατμοσφαιρική μόλυνση και τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσον αφορά πτυχές κοινωνικού ή εργασιακού 
χαρακτήρα, οι πληροφορίες πρέπει να αφορούν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή θεμελιωδών 
συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), τις εργασιακές συνθήκες και τον 
κοινωνικό διάλογο. Οι πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει, ωστόσο, να περιλαμβάνουν τουλάχιστον στοιχεία που 
σχετίζονται με την πρόληψη παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και διευκρινίσεις 
σχετικά με τα μέσα που εφαρμόζει μια επιχείρηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
της δωροδοκίας.
Σύμφωνα με τον στόχο διασαφήνισης της κανονιστικής διάταξης, ορισμένες προτάσεις 
τροποποίησης περιορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την έννοια του «κινδύνου». Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο εισηγητής προτείνει να συνδεθεί η έννοια αυτή με τις δραστηριότητες, τις 
λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις εμπορικές σχέσεις των επιχειρήσεων, που μπορούν σε μεγάλο 
βαθμό να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στις πτυχές που περιλαμβάνονται στην έκθεση.
Ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να 
προκαλέσει η δημοσιοποίηση των κινδύνων στη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης.
Δεδομένου ότι πρόκειται, στην πραγματικότητα, για ιδιαιτέρως ευαίσθητες πληροφορίες, η 
δημοσιοποίησή τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις εμπορικές στρατηγικές της επιχείρησης, 
με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστική δυναμική. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής 
προτείνει να περιοριστεί η δημοσιοποίηση πληροφοριών μόνο στους κινδύνους που 
θεωρούνται «βασικοί», δίνοντας στα όργανα λήψης αποφάσεων ή στα εποπτικά όργανα της 
επιχείρησης τη δυνατότητα να μην δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικές με κινδύνους που 
αφορούν την πορεία διαπραγματεύσεων, εφόσον μια τέτοια δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
βλάψει σοβαρά τα συμφέροντα της επιχείρησης.
Ο εισηγητής αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επέκταση των υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης στην 
αλυσίδα εφοδιασμού και υπεργολαβίας ή σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Η εν λόγω 
πρόταση αποτελεί, στην πραγματικότητα, ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση 
μεγαλύτερων δεσμεύσεων για τις επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΚΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να περιοριστεί στη θέσπιση πρωταρχικών υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά περίπτωση, θα έχουν 
τη δυνατότητα ανάπτυξης σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγηθεί ανάλυση του 
αντικτύπου των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί.
Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί εφικτό και σκόπιμο να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των 
διατάξεων στις λεγόμενες διαδικασίες «δέουσας επιμέλειας», εφόσον αυτές έχουν 
εφαρμοστεί από την επιχείρηση σε σχέση με πτυχές που αφορούν τη δημοσιοποίηση. Για τον 
σκοπό αυτό, το σχέδιο έκθεσης εισάγει μια τροποποίηση, με βάση την οποία οι επιχειρήσεις, 
στο πλαίσιο της περιγραφής της πολιτικής που εφαρμόζουν ως προς τα θέματα που 
δημοσιοποιούν, μπορούν να αναφέρονται στις διαδικασίες «δέουσας επιμέλειας» που 
εφαρμόζουν, εφόσον αυτές υφίστανται.
Τέλος, ο εισηγητής συμφωνεί με την επιλογή της Επιτροπής να επιτρέψει μια ευέλικτη χρήση 
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των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών πλαισίων εκ μέρους των επιχειρήσεων, προκειμένου να 
παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο εισηγητής είναι της 
γνώμης ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των πληροφοριών, 
είναι αναγκαίο να προωθηθεί, εν γένει, η χρήση ορισμένων θεσμικά αναγνωρισμένων 
πλαισίων.
3. Συμπεράσματα.
Στις 22 Μαΐου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, συμπεριέλαβε στα συμπεράσματά του την 
έκκληση να ληφθεί υπόψη το συντομότερο δυνατόν η «πρόταση για την τροποποίηση των 
οδηγιών όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους, ώστε να 
διασφαλιστεί η υποβολή έκθεσης ανά χώρα εκ μέρους των εταιρειών και των ομίλων».
Ο εισηγητής συμφωνεί με την ανάγκη που επισημαίνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
για την εφαρμογή αυστηρότερων πολιτικών προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, 
κυρίως λόγω της μεταφοράς κεφαλαίων σε τρίτες χώρες ή στους λεγόμενους «φορολογικούς 
παραδείσους». Η ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας σε αυτό το πλαίσιο μπορεί, επίσης, να 
ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων και των πολυεθνικών εταιρειών. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι επενδυτές θα έχουν 
στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες για να αναλύσουν τους οικονομικούς, 
πολιτικούς κινδύνους και τους κινδύνους φήμης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ή να 
κατανοήσουν πόσο σταθερή είναι μια δραστηριότητα και κατά πόσο διαθέτει εταιρικό 
χαρτοφυλάκιο που βασίζεται στη γεωγραφική πολυμορφία, έτσι ώστε να αντιδρούν καλύτερα 
στο ενδεχόμενο οικονομικών κρίσεων.
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο εισηγητής θεωρεί ότι μια νομοθετική παρέμβαση στο ζήτημα 
πρέπει να λάβει υπόψη την πολυμορφία των τομέων και των νομοθεσιών στα πλαίσια των 
οποίων λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, σε ορισμένες νομοθεσίες, κάποιες 
πληροφορίες ενδέχεται να εμπίπτουν στον ορισμό του «κρατικού μυστικού» ή του 
«εμπορικού μυστικού», δημιουργώντας νομική αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα, η διάδοση ορισμένων εμπορικά 
και οικονομικά ευαίσθητων πληροφοριών (στρατηγικών πληροφοριών σχετικά με συμβάσεις, 
επίπεδα κερδοφορίας, αποτελέσματα, διαχείριση) μπορεί να προκαλέσει ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα ή αμφισβήτηση στενών συμφωνιών ή συμβάσεων με τις φορολογικές αρχές 
τρίτων χωρών.
Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, ο εισηγητής δεσμεύεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
της υποβολής εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο της παρούσας νομοθετικής πρότασης, 
προωθώντας μια προσεκτική και διεξοδική προσέγγιση στο ζήτημα, η οποία επιτρέπει την 
αύξηση των οφελών και την εξουδετέρωση των κινδύνων. Για τον σκοπό αυτό, ο εισηγητής 
προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 48 της λογιστικής διάταξης 2013/34, ζητώντας από 
την Επιτροπή να ελέγξει, κατά την αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν τις πληρωμές 
στις κυβερνήσεις, την εισαγωγή της υποχρέωσης εκ μέρους των μεγάλων επιχειρήσεων και 
των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση μια έκθεση ανά 
χώρα, για κάθε κράτος μέλος ή για κάθε τρίτη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται, η οποία 
θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα προ φόρων, τον φόρο επί των 
αποτελεσμάτων και τις δημόσιες επιδοτήσεις που έχουν λάβει.


