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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0175/102

Изменение 102
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 Член 13

Минималните изисквания, посочени в 
член 3, буква в), представляват 
процедури, въведени от извършващото 
икономическата дейност предприятие, с 
които се гарантира спазването на 
принципите и правата, установени в 
осемте основни конвенции, 
определени в Декларацията на 
Международната организация на 
труда за основните принципи и права 
в труда, а именно: правото на лицата 
да не бъдат подлагани на 
принудителен труд; свободата на 
сдружаване; правото на работещите 
да се организират; правото на 
колективно договаряне; равенството 
в заплащането при мъжете и 
жените за равен труд; 
недискриминацията при 
възможностите и третирането с 
оглед на службата и професията, 
както и правото за неподлагане на 
детски труд.

1. Минималните изисквания, 
посочени в член 3, буква в), 
представляват процедури, въведени от 
извършващото икономическата дейност 
предприятие, с които се гарантира 
спазването на принципите, посочени в 
приложение Ia.

1а. Предприятието, което 
извършва съответната икономическа 
дейност, полага всички възможни 
усилия, за да се въведат минимални 
гаранции.
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1б. Минималните гаранции са в 
съответствие с ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и 
правата на човека и с насоките на 
ОИСР за надлежна проверка за 
отговорно бизнес поведение (2018 г.), 
както и с предвиденото в приложение 
Ia. В този контекст надлежна 
проверка означава процедурата или 
набора от процедури, които 
предприятията прилагат с цел 
идентифициране, предотвратяване, 
смекчаване на въздействието и 
отчет за мерките, които 
предприемат за справяне с 
потенциални и реални 
неблагоприятни последици за правата 
на човека, включително по 
отношение на работниците, в 
контекста на икономическата 
дейност на предприятието, веригите 
за доставка и стопанските 
отношения.
1в. Комисията е оправомощена да 
допълни разпоредбите на настоящия 
член чрез делегиран акт, в който се 
посочват критериите, въз основа на 
които се определя дали са спазени 
изискванията по настоящия член. 
Когато изготвя посочения делегиран 
акт, Комисията взема предвид 
принципите, посочени в приложение 
Ia. Комисията приема посочения 
делегиран акт до 31 декември 2020 г.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Изменение 103
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос, Ане-Мари Миньор
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Іа
1. За целите на член 13 следва да 
се има предвид следната рамка:
a) принципите и правата, 
установени в осемте основни 
конвенции, посочени в Декларацията 
на Международната организация на 
труда за основните принципи и права 
при работа, а именно: правото на 
лицата да не бъдат подлагани на 
принудителен труд, свободата на 
сдружаване, правото на работещите 
да се организират, правото на 
колективно договаряне, еднаквото 
заплащане за мъжете и жените за 
еднакъв труд, недискриминацията 
при възможностите и третирането 
с оглед на заетостта и професията, 
както и правото да не се полага 
детски труд;
б) Международната харта за 
правата на човека;
в) Хартата на основните права 
на Европейския съюз;
г) ръководните принципи на ООН 
за бизнеса и правата на човека;
д) насоките на ОИСР за 
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многонационалните предприятия.
2. За целите на член 13 следва да 
се има предвид следната рамка, 
когато е приложимо и целесъобразно:
a) принципите на ООН за 
отговорно инвестиране – рамка за 
отчитане;
б) доброволните насоки на 
Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие относно отговорното 
управление на правото на владение на 
земя, рибарството и горите в 
контекста на националната 
продоволствена сигурност;
в) Декларацията на ООН за 
правата на коренното население; 
г) Конвенцията на ООН за 
опазване на световното културно и 
природно наследство;
д) Рамковата програма на ООН 
от Сендай за намаляване на риска от 
бедствия за периода 2015 – 2030 г.;
е) Конвенцията за биологичното 
разнообразие (КБР);
ж) Насоките на ОИСР „Отговорно 
бизнес поведение за институционални 
инвеститори: ключови съображения 
за надлежна проверка съгласно 
Насоките на ОИСР за 
мултинационалните инвеститори“ 
(2017 г.);
3. Процедурите, посочени в член 
13, параграф 1б: 
-a) гарантират интегрирането в 
достатъчна степен на 
идентифицирането и управлението 
на рисковете за устойчивостта в 
процеса на вземане на инвестиционни 
решения, като изискват от 
инвеститорите идентифицират, 
предотвратяват, смекчават 
въздействието и отчитат 
екологичните, социалните и 
управленските фактори;
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a) вземат под внимание 
естеството и мащаба на дейностите 
на предприятието, веригите на 
доставка и стопанските отношения;
б) оценяват и предприемат мерки 
по отношение на неблагоприятното 
въздействие върху правата на човека 
на самата икономическа дейност, 
както и на стоките и услугите, 
използвани и произвеждани в рамките 
на въпросната икономическа дейност, 
по-специално като се взема предвид 
тяхното производство, употреба и 
когато е целесъобразно, излизане от 
употреба;
в) са в съответствие с принципа 
на предпазливост и се основават на 
риска, тоест равнището на 
приложената надлежна проверка 
следва да съответства на тежестта 
на неблагоприятното въздействие и 
на вероятността от такова 
въздействие; акцентът следва да бъде 
поставян върху предотвратяването 
на отрицателни въздействия на първо 
място, а когато предотвратяването 
не е възможно – върху смекчаването 
на въздействието, 
предотвратяването на повторна 
проява и, когато е целесъобразно, 
върху мерките за отстраняване на 
отрицателното въздействие;
г) се ползват от подкрепа 
посредством значими политики и 
системи за управление, за да се 
затвърди прилагането на 
систематичен, проактивен и 
реактивен подход по отношение на 
текущото идентифициране и 
управление на въздействието върху 
правата на човека;
д) се захранват с информация 
чрез контакти със заинтересованите 
лица, което включва работниците и 
други потенциално засегнати лица 
или групи;
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е) осигуряват значима 
информация на инвеститорите и на 
другите заинтересовани лица, за да 
могат те да преценят дали са спазени 
минималните гаранции.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Изменение 104
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Техническите критерии за 
проверка, посочени в параграф 1, 
гарантират, че дейностите по 
производство на електроенергия, при 
които се използват твърди изкопаеми 
горива, не се считат за екологично 
устойчиви икономически дейности. 
Посочените технически критерии за 
проверка гарантират, че 
икономическите дейности, които 
допринасят за създаване на 
зависимост от технологии с високи 
въглеродни емисии, не се считат за 
екологично устойчиви икономически 
дейности.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Изменение 105
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17

Клауза за преглед Клауза за преглед

1. До 31 декември 2021 г., а след 
това — на всеки три години, Комисията 
публикува доклад за прилагането на 
настоящия регламент. В този доклад се 
прави оценка на:

1. До 31 декември 2021 г., а след 
това — на всеки три години, Комисията 
публикува доклад за прилагането и 
въздействието на настоящия 
регламент. В този доклад се прави 
оценка на:

a) напредъка по изпълнението на 
настоящия регламент във връзка с 
разработването на технически критерии 
за проверка на екологосъобразните 
икономически дейности;

a) напредъка по изпълнението на 
настоящия регламент във връзка с 
разработването на технически критерии 
за проверка въз основа на показатели 
за екологосъобразните икономически 
дейности  и за дейностите с 
отрицателно екологично въздействие;

б) евентуалната необходимост от 
преразглеждане на предвидените в 
настоящия регламент критерии, според 
които дадена икономическа дейност се 
счита за екологосъобразна;

б) евентуалната необходимост от 
преразглеждане на предвидените в 
настоящия регламент критерии и 
списък с показатели, според които 
дадена икономическа дейност се счита 
за екологосъобразна или за дейност с 
отрицателно екологично въздействие, 
за да се улеснят иновациите и 
устойчивият преход;

в) целесъобразността на 
разширяването на обхвата на 
настоящия регламент върху други цели 
на устойчивото развитие, по-специално 

в) необходимите мерки и, ако е 
целесъобразно, законодателно 
предложение за разширяване на 
обхвата на настоящия регламент върху 
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социални цели; други цели на устойчивото развитие, и 
по-специално социални цели, 
включително критерии и показатели, 
свързани с корпоративната социална 
отговорност и социалната 
икономика;
ва) оценка на въздействието на 
измененията на Директива 
2013/34/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета1а в член 17а;

г) използването на определението 
за екологосъобразни инвестиции в 
правото на Съюза и на равнището на 
държавите членки, включително 
целесъобразността на създаването на 
механизъм за проверка на 
съответствието с посочените в 
настоящия регламент критерии.

г) използването на определението 
за екологосъобразни инвестиции и за 
инвестиции с отрицателно 
екологично въздействие в правото на 
Съюза и на равнището на държавите 
членки, включително целесъобразността 
на преразглеждането или създаването 
на допълнителен механизъм за 
проверка на съответствието с 
посочените в настоящия регламент 
критерии, основаващи се на 
показатели;

га) евентуалната необходимост 
от по-нататъшно разработване на 
интегрираните изисквания за 
докладване, посочени в член 17а (нов), 
във връзка с оповестяването на 
нефинансова информация и 
информация за многообразието от 
страна на някои големи предприятия 
и групи в съответствие с Директива 
№ 2013/34/ЕС;
гб) ефективността на 
таксономията при насочването на 
частни инвестиции към устойчиви 
дейности.
1a. В срок до 31 декември 2021 г. и 
на всеки три години след това 
Комисията прави преглед на обхвата 
на настоящия регламент, ако той 
създава прекомерна административна 
тежест, ако необходимите данни за 
участниците на финансовите пазари 
не са налични в достатъчна степен 
или ако регулирането не е 
достатъчно ефективно за 
привеждане на финансовите потоци в 
съответствие с целите на ЕС по 
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отношение на устойчивостта.
1б. Шест месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията представя доклад с план, в 
който се посочва начинът на 
изготвяне на оценката за 
реализацията на социалните цели, 
като например осъществяване на 
принос за преодоляването на 
неравенствата, насърчаване на 
социалното сближаване, социалната 
интеграция и трудовите 
правоотношения или инвестиции в 
човешки капитал или в общности в 
неравностойно икономическо или 
социално положение.

2. Докладът се изпраща на 
Европейския парламент и на Съвета. 
При необходимост Комисията прави 
предложения, свързани с доклада.

2. Докладите се изпращат на 
Европейския парламент и на Съвета. 
При необходимост Комисията прави 
законодателни предложения, 
придружаващи доклада.

1a Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните 
доклади на някои видове предприятия 
и за изменение на Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на 
Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО 
на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., 
стр. 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Изменение 106
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 17 a (нов)
Директива 2013/34/ЕС
Членове 19 и 20

Текст в сила Изменение

Член 17а
Изменения на Директива 2013/34/ЕС
Директива 2013/34/ЕС се изменя, 
както следва:
(1) в член 19, параграф 2, буква o) 
подточка ii) се заменя със следното:

ii) излагането на предприятието на 
ценови риск, кредитен риск, риск по 
отношение на ликвидността и риск по 
отношение на паричните потоци.

„ii) излагането на предприятието на 
ценови риск, кредитен риск, риск по 
отношение на ликвидността, риск по 
отношение на паричните потоци и 
рискове от екологичен, социален и 
управленски характер.“;
(2) Към член 19, параграф 2 се 
добавят следните букви:
„да) резултатите, измерени спрямо 
показателите за устойчивост, 
свързани с конкретната стопанска 
дейност и сектор, въз основа на 
списък на хармонизирани показатели 
за устойчивост, който трябва да бъде 
разработен и актуализиран от 
Комисията в съответствие с 
Регламент (ЕС) .../... на Европейския 
парламент и на Съвета [OВ: моля, 
въведете позоваване на Регламента за 
създаване на рамка за насърчаване на 
инвестициите в устойчиво развитие];
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дб) емисии от обхват 1, обхват 2 и 
обхват 3;
дв) резултатите на 
предприятията по буква ж) спрямо 
целите на Съюза в областта на 
климата, с оглед задържане на 
покачването на средната 
температура в световен мащаб 
значително под 2°C и продължаване 
на усилията за ограничаването му до 
1,5°С спрямо нивата от 
прединдустриалния период, както е 
предвидено в Парижкото 
споразумение;
дг) частта от оборота на 
предприятията, генерирана от 
икономически дейности, които 
отговарят на техническите 
критерии за проверка съгласно член 3 
от Регламент (ЕС).../... [ОВ: моля, 
въведете позоваване на Регламента за 
създаване на рамка за насърчаване на 
инвестициите в устойчиво развитие];
дг) частта от оборота на 
предприятията, генерирана от 
икономически дейности, които 
отговарят на техническите 
критерии за проверка съгласно член 3 
от Регламент (ЕС).../... [ОВ: моля, 
въведете позоваване на 
предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на рамка за насърчаване 
на инвестициите в устойчиво 
развитие].“;
(3) В член 20, параграф 1 буква в) се 
заменя със следното:

в) описание на основните 
характеристики на системите за 
вътрешен контрол и управление на 
риска на предприятието във връзка с 
процеса на финансово отчитане;

„в) описание на основните 
характеристики на системите за 
вътрешен контрол и управление на 
риска на предприятието във връзка с 
процеса на финансово отчитане и 
отчитане относно устойчивостта;“;

(4) Член 20, параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Задължителният одитор или „3. Задължителният одитор или 
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одиторско дружество изразява мнение в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
втора алинея относно информацията, 
подготвяна по параграф 1, букви в) и г) 
от настоящия член, и проверява дали е 
представена информацията по параграф 
1, букви а), б), д) и е) от настоящия 
член.

одиторско дружество изразява мнение в 
съответствие с член 34, параграф 1, 
втора алинея относно информацията, 
подготвяна по параграф 1, букви в) и г) 
от настоящия член и по член 19, 
параграф 2, и проверява дали е 
представена информацията по параграф 
1, букви а), б), д) и е) от настоящия 
член.“.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Изменение 107
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос, Ане-Мари Миньор
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Като се припомня съвместният 
ангажимент на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията да следват 
принципите, залегнали в европейския 
стълб на социалните права, в подкрепа 
на устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж и като се отчита 
значението на минималните 
международни стандарти за правата на 
човека и трудовите права, за да се 
считат за екологосъобразни, 
икономическите дейности следва да 
бъдат обвързани със спазването на 
минимални изисквания. Поради тази 
причина икономическите дейности 
следва да се считат за екологосъобразни 
единствено когато се извършват при 
съблюдаване на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права в 
труда и осемте основни конвенции на 
МОТ. В основните конвенции на МОТ 
са определени човешките и трудовите 
права, които дружествата трябва да 
спазват. Няколко от тези международни 
стандарти са залегнали и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
по-специално забраната на робството и 
на принудителния труд и принципът на 

(21) Като се припомня съвместният 
ангажимент на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията да следват 
принципите, залегнали в европейския 
стълб на социалните права, в подкрепа 
на устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж и като се отчита 
значението на минималните 
международни стандарти за правата на 
човека и трудовите права, за да се 
считат за екологосъобразни, 
икономическите дейности следва да 
бъдат обвързани със спазването на 
минимални изисквания. Поради тази 
причина икономическите дейности 
следва да се считат за екологосъобразни 
единствено когато се извършват при 
съблюдаване на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права в 
труда и осемте основни конвенции на 
МОТ, както и при спазване на 
Международната харта за правата 
на човека, Хартата на основните 
права на Европейския съюз, 
Декларацията на ООН за правата на 
коренното население (UNDRIP), 
Конвенцията на ООН за защита на 
световното културно и природно 
наследство, Ръководните принципи 
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недопускане на дискриминация. Тези 
минимални изисквания не засягат 
евентуалното прилагане на по-строги 
критерии по отношение на околната 
среда, здравеопазването, безопасността 
и социалната устойчивост, предвидени в 
правото на Съюза.

на ООН за бизнеса и правата на 
човека и Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия и 
Принципите на ООН за отговорно 
инвестиране. Инвеститорите следва 
също така да вземат под внимание 
Насоките на ОИСР за надлежна 
проверка за отговорно бизнес 
поведение (2018 г.). „Надлежна 
проверка“ в този контекст означава 
процедурите, които предприятията 
извършват с цел идентифициране, 
предотвратяване, смекчаване на 
въздействието и отчитане на 
рисковете за устойчивостта, 
съгласно определеното в Регламент 
(ЕС) .../...  [ОВ – да се добави 
позоваване на Регламента относно 
оповестяванията във връзка с 
устойчивите инвестиции и рисковете 
за устойчивостта, както и към 
приложение I към него]. В основните 
конвенции на МОТ са определени 
човешките и трудовите права, които 
дружествата трябва да спазват. Няколко 
от тези международни стандарти са 
залегнали и в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, по-
специално забраната на робството и на 
принудителния труд и принципът на 
недопускане на дискриминация. Тези 
минимални изисквания не засягат 
евентуалното прилагане на по-строги 
критерии по отношение на околната 
среда, здравеопазването, безопасността 
и социалната устойчивост, предвидени в 
правото на Съюза.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Изменение 108
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Икономическа дейност не следва 
да се счита за екологосъобразна, ако 
вредите, които причинява за околната 
среда, са повече от ползите за нея. С 
техническите критерии за проверка 
следва да бъдат определени 
минималните изисквания, необходими 
за избягването на значителните вреди за 
други цели. Когато определя и 
актуализира техническите критерии за 
проверка, Комисията следва да 
гарантира, че тези критерии се 
основават на наличните научни 
доказателства и се актуализират 
редовно. Когато научната оценка не 
позволява рискът да се определи с 
достатъчна надеждност, следва да се 
приложи принципът на предпазните 
мерки в съответствие с член 191 от 
ДФЕС.

(24) Икономическа дейност следва да 
не се счита за екологосъобразна, ако не 
води до нетна полза, и също така тя 
да не поражда значителни вреди за 
останалите цели по отношение на 
околната среда. С техническите 
критерии за проверка въз основа на 
хармонизирани показатели следва да 
бъдат определени минималните 
изисквания, необходими за избягването 
на значителните вреди за други цели и 
оценката на отрицателното 
въздействие. Когато определя и 
актуализира техническите критерии за 
проверка и хармонизираните 
показатели, Комисията следва да 
гарантира, че тези критерии и 
показатели са разумни, 
пропорционални и се основават на 
наличните научни доказателства, 
редовно се актуализират и вземат 
предвид цялата верига за създаване на 
стойност и жизнения цикъл на 
технологиите. Тя следва също така 
да гарантира, че те се актуализират 
редовно. Когато научната оценка не 
позволява рискът да се определи с 
достатъчна надеждност, следва да се 
приложи принципът на предпазните 
мерки в съответствие с член 191 от 
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ДФЕС.

Or. en


