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Που συνοδεύει το έγγραφο

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

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες θεωρούνται γενικά ως πληροφορίες 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβέρνησης (ΠΚΔ). Συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με την πολυμορφία, δεδομένου ότι η σύνθεση ενός διοικητικού συμβουλίου είναι 
αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης μιας εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να δημοσιοποιούνται υπό μορφή κατάστασης που περιλαμβάνεται στις ετήσιες 
εκθέσεις, χωριστής δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, χωριστής έκθεσης, σε δικτυακούς
τόπους, κλπ. 

Η επίσημη δημοσιοποίηση πληροφοριών ΠΚΔ καλύπτεται σήμερα στη νομοθεσία της ΕΕ 
από τις λογιστικές οδηγίες1 (εφεξής ΛΟ). Ωστόσο, η ανάγκη να βελτιωθεί η διαφάνεια στον 
τομέα αυτόν έχει τονιστεί στην πράξη για την ενιαία αγορά2, και τονίστηκε και πάλι 
πρόσφατα στην ανακοίνωση για την ΕΚΕ3. Η παρούσα εκτίμηση αντικτύπου εξετάζει το 
ζήτημα της βελτίωσης της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις 
εταιρείες της ΕΕ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης πρωτοβουλιών για την εταιρική 
διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) που αποσκοπούν στη δημιουργία 
μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εντόπισαν δύο κύρια ζητήματα που αφορούν (1) την ανεπαρκή 
διαφάνεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και (2) την έλλειψη πολυμορφίας στα 
διοικητικά συμβούλια. 

2.1. Ανεπαρκής διαφάνεια των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Αν και μπορεί να παρατηρηθεί μια θετική τάση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες της ΕΕ 
δεν ικανοποιούν επαρκώς την αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων 
(συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, των μετόχων, των εργαζομένων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών) για μη χρηματοοικονομική διαφάνεια. 
Συγκεκριμένα ζητήματα έχουν επισημανθεί όσον αφορά τόσο την ποσότητα όσο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες. 
– Ποσότητα: εκτιμάται ότι μόνο ~ 2500 επί του συνόλου των ~ 42000 μεγάλων 

εταιρειών της ΕΕ δημοσιοποιούν επίσημα μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε 
ετήσια βάση

                                               
1 Οδηγίες 78/660 και 83/349
2 «Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης», COM(2011) 
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3 «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη», COM(2011) 681
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– Ποιότητα: οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται συχνά είναι άνευ ουσίας, ή δεν 
είναι επαρκώς ισορροπημένες, ακριβείς και έγκαιρες. Εμφανίζονται συγκεκριμένα 
κενά πληροφόρησης όσον αφορά σημαντικές πτυχές σχετικές με τις πολιτικές και τη 
διαχείριση των κινδύνων, καθώς και για συγκεκριμένους θεματικούς τομείς 
(ανθρώπινα δικαιώματα, διαφθορά).

Ως βασικές κινητήριες δυνάμεις του προβλήματος αυτού προσδιορίζονται τόσο η ανεπάρκεια 
της αγοράς όσο και η κανονιστική ανεπάρκεια: 

Ανεπάρκεια της αγοράς: Τα κίνητρα στην αγορά φαίνεται ότι είναι ανεπαρκή ή άνισα. Αν και 
οι εταιρείες υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση να καταστούν πιο διαφανείς, τα οφέλη που 
συνδέονται με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών συχνά 
εκλαμβάνονται ως μακροπρόθεσμα και αβέβαια, ενώ το βραχυπρόθεσμο κόστος είναι 
σχετικά υψηλό και εύκολα μετρήσιμο. Κατά συνέπεια, οι πιθανές συναφείς εξωτερικές 
συνέπειες παραμένουν εκτός των εκθέσεων των εταιρειών

Κανονιστική ανεπάρκεια: Η πλειονότητα των ενδιαφερομένων που γνωμοδότησαν έκριναν ότι 
η υποχρέωση που θεσπίζεται από τις ΛΟ στερείται σαφήνειας, πράγμα επιζήμιο για την 
ασφάλεια δικαίου. Η νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών έχει ήδη προχωρήσει πέραν της εν 
λόγω υποχρέωσης4, οι εθνικές απαιτήσεις φαίνονται όμως να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
τους, με αποτέλεσμα δυσκολίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των εταιρειών σε ολόκληρη 
την εσωτερική αγορά. 

2.2. Πρόβλημα 2: Ανεπαρκής πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια
Τα διοικητικά συμβούλια με μέλη που έχουν παρόμοιο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
ιστορικό, εθνικότητα, ηλικία ή φύλο ενδέχεται να κυριαρχούνται από μια στενή «νοοτροπία 
ομάδας». Η έλλειψη διαφορετικών απόψεων, αξιών και ικανοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε 
περιστολή του διαλόγου, της ανταλλαγής ιδεών και της αμφισβήτησης στην αίθουσα 
συνεδριάσεων. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αμφισβήτηση και την εποπτεία 
των αποφάσεων των διοικητικών στελεχών από το διοικητικό συμβούλιο. Αν και λόγω του 
κατακερματισμού των δεδομένων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κλίμακα του 
προβλήματος, φαίνεται ότι η πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών 
εταιρειών είναι μάλλον περιορισμένη. 

Ανεπάρκεια της αγοράς: Τα ανεπαρκή επίπεδα πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια 
συνδέονται κυρίως με ανεπαρκή κίνητρα της αγοράς για τις εταιρείες, ώστε να αλλάξουν την 
κατάσταση. Από την άποψη αυτή, οι ανεπαρκείς πρακτικές πρόσληψης για τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου συμβάλλουν στη διαιώνιση της επιλογής μελών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Το ανεπαρκές επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά την πολυμορφία στα 
διοικητικά συμβούλια επιτείνει το πρόβλημα. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι εταιρείες δεν 
αποκαλύπτουν την προσέγγιση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την πολυμορφία στη 
διαδικασία επιλογής, τους προβλεπόμενους στόχους και τον τρόπο με τον επιτυγχάνονται. 

Κανονιστική ανεπάρκεια: Οι ανεπάρκειες της αγοράς δεν έχουν επαρκώς διορθωθεί από το 
κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχουν κανόνες που αφορούν 
συγκεκριμένα την πολυμορφία στα διοικητικά συμβούλια και, παρά το γεγονός ότι ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ορισμένες διατάξεις (π.χ. αύξηση της συμμετοχής και των δύο 
φύλων), υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων. 
Τα προβλήματα αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα επιζήμια για συγκεκριμένες ομάδες 
ενδιαφερομένων (δηλαδή εταιρείες, επενδυτές, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές). Έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην απόδοση (οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι εξωγενείς επιδράσεις 

                                               
4 Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ισπανία, η Δανία και η Γαλλία, μεταξύ άλλων
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για τις εταιρείες δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη), στην υποχρέωση λογοδοσίας
(δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να είναι πλήρως υπόλογες για τον αντίκτυπό τους 
στην κοινωνία), και στην αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών
(δεδομένου ότι οι επενδυτές δεν είναι σε θέση να ενσωματώσουν σχετικές πληροφορίες στις 
διαδικασίες τους για τη λήψη αποφάσεων).

2.3. Πώς θα εξελιχθούν τα προβλήματα αν δεν αναληφθεί δράση;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ορισμένες πρωτοβουλίες χαράσσουν μη δεσμευτικές κατευθύνσεις για 
τις εταιρείες5. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, δεν υπάρχει επί 
του παρόντος κανένας γενικά αποδεκτός φορέας καθορισμού προτύπων για τις μη 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Οι πρωτοβουλίες για την πολυμορφία είναι επίσης 
κατακερματισμένες και οι βελτιώσεις διαχρονικά περιορισμένες. Απαιτείται η ανάληψη 
δράσης δεδομένου ότι καμία από τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες δεν αναμένεται να αποφέρει 
βραχυπρόθεσμα σημαντικές λύσεις για τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί.

2.4. Επικουρικότητα
Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες ήδη υπόκεινται εν μέρει σε κανονιστικές ρυθμίσεις 
σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, οι διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούν τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες διαφορές εντός της εσωτερικής αγοράς, και 
οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα φαίνεται ότι είναι, ως εκ της φύσεώς τους, 
υπερεθνικό ζήτημα. Όσον αφορά την πολυμορφία, οι τρέχουσες πρωτοβουλίες είναι πολύ 
κατακερματισμένες. Αν δεν αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, σε πολλά κράτη μέλη δεν θα 
υπάρξει καμία πρόοδος ή, αν υπάρξει, θα είναι πολύ βραδεία κατά τα επόμενα έτη. Είναι 
επομένως αναγκαία η ανάληψη συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση 
των εντοπισθέντων προβλημάτων6. 

3. ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός στόχος πολιτικής της πρότασης είναι να συμβάλει στο δυναμικό της ενιαίας αγοράς 
για τη δημιουργία διατηρήσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης. Η αύξηση της διαφάνειας 
θεωρείται βασικό στοιχείο προκειμένου οι εταιρείες να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα 
και αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον επιχειρηματικό τομέα και 
στις αγορές και να επιτρέψει την αποτελεσματικότερη κατανομή των κεφαλαίων. Σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, οι στόχοι της πρότασης θα είναι οι εξής:
(1) Αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών (π.χ. αριθμός εταιρειών που παρέχουν 

στοιχεία)
(2) Αύξηση της ποιότητας των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, και

(3) Ενίσχυση της πολυμορφίας στις αίθουσες συνεδριάσεων.

                                               
5 Όπως το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, η τριμερής δήλωση αρχών της ΔΟΕ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, το πρότυπο ISO 
26000, οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (Global
Reporting Initiative)

6 Βλέπε άρθρα 8, 10 και 11 της ΣΛΕΕ 
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4. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4.1. Διαφάνεια των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται ανωτέρω, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής εξέτασαν μια σειρά επιλογών πολιτικής, με βάση ειδικότερα τη μορφή, το 
περιεχόμενο και την αναφορά των δημοσιοποιήσεων και τη φύση της απαίτησης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
(0) Καμία αλλαγή πολιτικής

(1) Απαίτηση μη χρηματοοικονομικής δήλωσης στην ετήσια έκθεση: η επιλογή αυτή θα 
ενισχύσει την υφιστάμενη διάταξη, θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
το περιεχόμενο7 της δημοσιοποίησης.

(2) Υποβολή αναλυτικών στοιχείων: Η επιλογή αυτή θα επιβάλλει στις εταιρείες να 
παρέχουν πληροφορίες με τη μορφή αυτοτελούς έκθεσης σύμφωνα με διεθνή 
πλαίσια. Δεδομένου του πιθανού διοικητικού φόρτου, εξετάστηκαν διάφορες μορφές
σχετικά με την απαίτηση υποβολής στοιχείων: 
α) υποχρεωτική

β) αναφορά ή αιτιολόγηση
γ) εθελοντική. Η επιλογή αυτή θα απαλλάσσει τις εταιρείες που επιλέγουν να 

υποβάλουν λεπτομερή αναφορά από άλλες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης, υπό 
τον όρο ότι η εν λόγω αναφορά συμμορφώνεται με συγκεκριμένους όρους8. 

(3) Θέσπιση υποχρεωτικού προτύπου της ΕΕ για την υποβολή στοιχείων. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζει επισκόπηση της ανάλυσης για τις επιλογές πολιτικής

Πίνακας 1 – Αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής

Αποτελεσματικότητα

Ποσότητα Ποιότητα

Αποδοτικότητ
α

(Κόστος 
συμμόρφωσης

)

Ανταγωνιστικότ
ητα

Συνεκτικότητα 
με τη 

νομοθεσία της 
ΕΕ

0. Καμία αλλαγή 
πολιτικής

0 0 0 0 0

1. Απαίτηση
δημοσιοποίησης στην 
ετήσια έκθεση

+ + + +  + 

2.
Υποβολή 
αναλυτικ

α) 
Υποχρεωτικ
ή

+ ++ -- +/? +

                                               
7 Κοινωνικά θέματα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς θα 

προστεθούν στα θέματα που καλύπτονται σήμερα (περιβάλλον και εργαζόμενοι). Στο χώρο των εν λόγω 
τομέων, η δημοσιοποίηση θα καλύπτει (i) τις πολιτικές, (ii) τις επιδόσεις, και (iii) τη διαχείριση των 
κινδύνων, και θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα διεθνή πλαίσια. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν 
συγκεκριμένη πολιτική θα έχουν τουλάχιστον την υποχρέωση να εξηγήσουν το γιατί συμβαίνει αυτό

8 (i) Καλύπτει το απαιτούμενο περιεχόμενο (ii) αναφέρεται σε διεθνή πλαίσια και (iii) επισυνάπτεται 
στην ετήσια έκθεση.
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β) Αναφορά 
ή 
αιτιολόγηση

+/? + - +/? +ών 
στοιχείων

γ) 
Εθελοντική

? + + + + 

3. Θέσπιση 
υποχρεωτικού προτύπου 
της ΕΕ

++ + -- ? +

Μέγεθος αντικτύπου σε σύγκριση με το βασικό σενάριο (το βασικό σενάριο αναφέρεται ως 0): + + πολύ θετικός· 
+ θετικός· – – πολύ αρνητικός· – αρνητικός· ≈ οριακός/ουδέτερος· ? αβέβαιος · α.α. άνευ αντικειμένου (ανάλυση 
των υπηρεσιών της Επιτροπής).

4.2. Ενίσχυση της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν διάφορες επιλογές πολιτικής, μεταξύ των οποίων:

(0) Καμία αλλαγή πολιτικής
(1) Επιβολή στις εταιρείες της υποχρέωσης να δημοσιοποιούν την πολιτική τους για την 

πολυμορφία στο διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά διάφορες πτυχές, 
συμπεριλαμβανομένων της ηλικίας, του φύλου, της εθνικότητας και του 
εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ιστορικού των μελών στη δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης που θα ενσωματώνεται στην ετήσια έκθεση. 

(2) Εντολή στις εταιρείες να λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία ως ένα από τα κριτήρια 
για την επιλογή ενός υποψηφίου για το διοικητικό συμβούλιο.

(3) Επιβολή στις εταιρείες της δεσμευτικής υποχρέωσης να καθιερώσουν πολιτική 
πολυμορφίας για τα διοικητικά συμβούλια9.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η δυνατότητα θέσπισης ποσοστώσεων απορρίφθηκε, 
δεδομένου ότι αποτελεί αντικείμενο χωριστής πρωτοβουλίας της Επιτροπής. 

Πίνακας 4 – Αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής

Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα

(Κόστος 
συμμόρφωσης)

Ανταγωνιστικότητα

Συνεκτικότητα 
με τη 

νομοθεσία της 
ΕΕ

Εκτιμώμενο 
κόστος ανά 

εταιρεία

0. Καμία 
αλλαγή 

πολιτικής
0 0 0 0 0

1. 
Δημοσιοποίηση 

της 
εσωτερικής 
πολιτικής 

σχετικά με την 
πολυμορφία 
στην ετήσια 

έκθεση

+ + + ++ €600/1000

2 Η -/? +/? +/? ? 

                                               
9 Οι εταιρείες θα πρέπει να καθορίζουν το περιεχόμενο της εν λόγω πολιτικής, να καθορίζουν τους 

στόχους και να αξιολογούν την επίτευξή τους.
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πολυμορφία 
πρέπει να 

αποτελεί ένα 
από τα 

κριτήρια για 
τη σύνθεση 

των 
διοικητικών 
συμβουλίων

+/? ενδεχόμενες 
δαπάνες που 
σχετίζονται 

με τις 
αμοιβές των 
ειδικών σε 

θέματα 
ανθρώπινων

πόρων

3. Απαίτηση 
θέσπισης 

πολιτικής όσον 
αφορά την 

πολυμορφία

+ - - -/?

? 
σχετίζονται 

με τις 
αμοιβές των 
ειδικών σε 

θέματα 
ανθρώπινων 
πόρων και 

πιθανή 
αύξηση των 
μελών του 
διοικητικού 
συμβουλίου

Μέγεθος αντικτύπου σε σύγκριση με το βασικό σενάριο (το βασικό σενάριο αναφέρεται ως 0): + + πολύ θετικός· + 
θετικός· – – πολύ αρνητικός· – αρνητικός· ≈ οριακός/ουδέτερος· ? αβέβαιος · α.α. άνευ αντικειμένου

4.3. Προτιμητέες επιλογές πολιτικής
Όσον αφορά τη διαφάνεια των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, μετά τη σύγκριση των 
γενικών επιλογών πολιτικής, η καλύτερη εναλλακτική λύση φαίνεται να είναι ο συνδυασμός 
των επιλογών 1 και 2γ. Οι εταιρείες θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν ουσιαστικές 
πληροφορίες με τη μορφή δήλωσης στις ετήσιες εκθέσεις τους. Οι εταιρείες που επιθυμούν 
να συντάσσουν λεπτομερή μη χρηματοοικονομική έκθεση σε εθελοντική βάση θα 
εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι η έκθεση πληροί
συγκεκριμένους όρους.

Μόνο οι μεγάλες εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες με περισσότερους από 500 
εργαζόμενους θα υπόκεινται σε νέα απαίτηση. Εκτιμάται ότι αυτό θα καλύψει περίπου 18000 
εταιρείες. Οι θυγατρικές εταιρείες στο εσωτερικό ενός ομίλου θα εξαιρούνται στον βαθμό 
που οι σχετικές πληροφορίες τους ενσωματώνονται στην ενοποιημένη έκθεση της μητρικής 
εταιρείας. Η πολιτική αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε ικανοποιητική αύξηση της διαφάνειας, 
ενώ θα διατηρήσει τον διοικητικό φόρτο σε χαμηλά επίπεδα. 

Όσον αφορά την πολυμορφία, η επιλογή 1 είναι η προτιμότερη επιλογή. Οι εταιρείες θα 
πρέπει να παρέχουν, στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, πληροφορίες για την πολιτική 
πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν την ηλικία, το φύλο, την 
εθνικότητα και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών. Στη δήλωση θα 
παρουσιάζονται οι στόχοι της πολιτικής αυτής, η εφαρμογή της και τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα. Οι εταιρείες που δεν έχουν πολιτική πολυμορφίας θα υποχρεούνται μόνο να 
εξηγούν το γιατί συμβαίνει αυτό. Ενισχύοντας τη διαφάνεια, η επιλογή αυτή θα ενθαρρύνει 
τις εταιρείες να προβληματίζονται περισσότερο για το θέμα αυτό και να λαμβάνουν καλύτερα 
υπόψη την ανάγκη για μεγαλύτερη πολυμορφία στα διοικητικά τους συμβούλια, ενώ 
παράλληλα θα προσφέρει μεγάλα περιθώρια ευελιξίας.

Προκειμένου να διατηρηθεί η συνεκτικότητα με τις υφιστάμενες απαιτήσεις σχετικά με τη 
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την επιβολή πρόσθετων 
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επιβαρύνσεων στις ΜΜΕ, μόνον οι μεγάλες εισηγμένες εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5.1. Αύξηση της διαφάνειας
Σε γενικές γραμμές, οι προτιμώμενες επιλογές θα οδηγήσουν σε αύξηση της ποσότητας των 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Όσον αφορά τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, το γεγονός ότι θα βασίζεται σε διεθνή 
πλαίσια αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη βελτίωση της ποιότητας και 
της συγκρισιμότητας των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται. Εφόσον οι εταιρείες 
αποφασίσουν επίσης να συντάσσουν οικειοθελώς μη χρηματοοικονομική έκθεση, το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται αναγκαστικά θα αυξηθεί. Όσον 
αφορά την πολυμορφία, η διάταξη θα καταστήσει διαθέσιμες, συχνά για πρώτη φορά, 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό φάσμα δεικτών της πολυμορφίας.

5.2. Βελτίωση των επιδόσεων των εταιρειών
Λόγω της φύσης της πρότασης, τα οφέλη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν στις 
περισσότερες περιπτώσεις. Ωστόσο, ενισχύοντας τη διαφάνεια με μικρό κόστος, η πρόταση 
θα έχει συνολικά θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των εταιρειών, δεδομένου ότι θα μετρώνται 
και θα αντιμετωπίζονται καλύτερα οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες. Η 
βελτίωση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων στην περίπτωση αυτή συνδέεται με τη 
μείωση του κόστους κεφαλαίου, τη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων 
(συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου κεφαλαίου), την εξασφάλιση πιστής πελατείας και 
την καλύτερη διαχείριση. 

Επιπλέον, η διαφάνεια θα προωθήσει την αύξηση της πολυμορφίας στα διοικητικά 
συμβούλια, πράγμα που αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη εποπτεία της διαχείρισης εκ 
μέρους του διοικητικού συμβουλίου και εν γένει σε βελτίωση των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων. 

5.3. Ενισχυμένη λογοδοσία
Οι ουσιαστικές μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται σε τακτική βάση 
και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
τις τοπικές κοινότητες για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των κινδύνων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας. Οι πιο διαφανείς πρακτικές αναφοράς θα 
μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν ως καταλύτης για να βελτιώσουν οι εταιρείες τις 
επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ, ή να τους δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία πολιτικών 
ΕΚΕ για πρώτη φορά, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό θετικά τον τρόπο με τον οποίο η 
κοινωνία βλέπει τις εταιρείες. Η δυνητική αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
ενδέχεται επίσης να έχει θετικές συνέπειες από την πλευρά της ζήτησης. 

5.4. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κεφαλαιαγορών

Βραχυπρόθεσμα, η προτεινόμενη πολιτική θα ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της 
αγοράς για πιο συγκρίσιμες και ακριβείς πληροφορίες, παρέχοντας στους επενδυτές τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν πιο ολοκληρωμένα υποδείγματα αποτίμησης. Μακροπρόθεσμα, 
θα μπορούσε επομένως να ωθήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τα 
ζητήματα βιωσιμότητας και τις συνολικές επιδόσεις. Σε σχέση με την πολυμορφία, η 
προτεινόμενη πολιτική θα επιτρέψει στους επενδυτές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις 
πρακτικές διακυβέρνησης της εταιρείας έχοντας καλύτερη πληροφόρηση.
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5.5. Αύξηση του διοικητικού φόρτου
Η νέα απαίτηση δημοσιοποίησης θα είναι πιο δαπανηρή από ό, τι το σενάριο της διατήρησης 
της παρούσας κατάστασης. Οι πρόσθετες δαπάνες ενδέχεται να αφορούν τη σύνταξη, τη 
δημοσίευση, την ειδική κατάρτιση για το προσωπικό ή τη συλλογή δεδομένων. Το κόστος της 
προτεινόμενης δημοσιοποίησης εκτιμάται από 600 έως 4300 ευρώ ετησίως ανά εταιρεία, 
προκαλώντας έτσι συνολικό κόστος μεταξύ 10,5 και 75,25 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες που 
επιλέγουν να συντάσσουν αναλυτική έκθεση σε εθελοντική βάση ενδέχεται να επιβαρυνθούν
με υψηλότερο κόστος, αλλά θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης10. 
Το κόστος της δημοσιοποίησης της πολιτικής σε θέματα πολυμορφίας εκτιμάται ότι 
κυμαίνεται από 600 έως 1000 ευρώ, με αποτέλεσμα συνολικό κόστος μεταξύ 3,6 και 6 εκατ. 
ευρώ. Εφόσον η προτιμητέα επιλογή δεν θα εφαρμόζεται στις εισηγμένες ΜΜΕ, ο αντίκτυπός 
της αναμένεται να είναι περιορισμένος.
Με την προτεινόμενη πολιτική δεν καθιερώνονται νέες απαιτήσεις επαλήθευσης. Η αύξηση 
του κόστους λογιστικού ελέγχου λόγω της πρότασης αναμένεται να είναι αμελητέα.

5.6. Άλλες επιπτώσεις 
5.6.1. Κοινωνικές επιπτώσεις

Το μέτρο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα διοικητικά συμβούλια να λαμβάνουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα στις επιχειρηματικές στρατηγικές τους. Η αυξημένη 
διαφάνεια θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει τη βελτίωση των σχέσεων απασχόλησης, και 
να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων και των δαπανών που συνδέονται με τις εργασιακές 
διαφορές. Η μεγαλύτερη διαφάνεια στα θέματα της πολυμορφίας στο υψηλότερο επίπεδο 
λήψης αποφάσεων της εταιρείας θα μπορούσε να προωθήσει την αύξηση της πολυμορφίας σε 
όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Ένα πιο διαφοροποιημένο διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα την πολυμορφία των ενδιαφερομένων μερών. 

5.6.2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η απαίτηση δημοσιοποίησης ουσιαστικών θεμάτων σχετικών με τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές και τις πτυχές διαχείρισης κινδύνων είναι πιθανό ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
βελτίωση των μέσων διαχείρισης και την ενδογενή συνειδητοποίηση της αειφορίας. 

5.6.3. Επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα

Εκτιμάται ότι οι προτιμητέες επιλογές θα έχουν θετικές συνέπειες για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, δεδομένου ότι θα ενθαρρύνουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να επανεξετάζουν 
τακτικά τις πολιτικές τους και τις εσωτερικές διαδικασίες τους από διάφορες πλευρές, ιδίως 
λόγω του ευρύτερου δημόσιου ελέγχου. 

5.6.4. Άλλες οικονομικές επιπτώσεις

Το μέτρο δεν θα έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις για τις δημόσιες αρχές, ούτε 
επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

                                               
10 Το φάσμα του εν λόγω κόστους εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 33000 έως 604000 ευρώ, κυρίως 

ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας και των δραστηριοτήτων της
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5.6.5. Τρίτες χώρες και διεθνείς πτυχές

Η προτεινόμενη πολιτική θα συμβάλει στο να κατακτήσει η ΕΕ ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Η εν λόγω πολιτική εναρμονίζεται με άλλες πρωτοβουλίες τρίτων χωρών, και θα 
οδηγήσει ενδεχομένως σε περαιτέρω ανάπτυξή τους. Δεν εντοπίστηκαν ούτε επισημάνθηκαν 
σημαντικές επιπτώσεις στη ροή των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εφαρμογή των αναθεωρημένων οδηγιών σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να συγκεντρώνονται κυρίως από τα 
κράτη μέλη μέσω των σχετικών φορέων ή των ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών 
αξιών. Θα υπάρξει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προτιμώμενης πολιτικής 
προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό υλοποιούνται οι αναμενόμενες επιπτώσεις.


