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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директиви на Съвета 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по 
отношение на оповестяването на 
нефинансова информация и информация 
за многообразието от страна на някои 
големи дружества и групи

за изменение на Директиви на Съвета 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по 
отношение на оповестяването на
финансова информация, нефинансова 
информация и информация за 
многообразието от страна на някои 
големи дружества и групи

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Увеличаването на прозрачността 
относно дейностите на големите 
дружества, по-специално по 
отношение на наименованието(ята) 
на предприятията, естеството на 
дейностите и тяхното географско 
местоположение, оборот, брой на 
служителите на основа еквивалент 
пълно работно време, реализирани 
печалби, платени данъци върху 
резултата от дейността и получени 
субсидии, е от съществено значение 
за гарантирането на доверието на 
гражданите на ЕС в дружествата. 
Поради това задължителното 
докладване в тази област може да се 
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разглежда като важен елемент от 
корпоративната отговорност на 
дружествата към заинтересованите 
страни и обществото.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Докладването във връзка с 
устойчивостта е жизненоважна 
крачка за управление на промяната 
към устойчива глобална икономика, 
съчетаваща дългосрочна 
рентабилност със социална 
справедливост и опазване на околната 
среда. Прозрачността и 
отчетността понастоящем се 
превръщат в неразделна част от 
разискванията относно програмата 
за развитие след 2015 г. и целите за 
устойчиво развитие. Тъй като 
докладването във връзка с 
устойчивостта подпомага 
измерването, мониторинга и 
управлението на резултатите и 
въздействията, то предоставя 
възможност за допълнително 
овладяване на капацитета на 
частния сектор за оказване на 
положително въздействие върху 
устойчивото развитие.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е също така да се 
установи минимално правно изискване 
по отношение на степента на 

(5) Необходимо е също така да се 
установи минимално правно изискване 
по отношение на степента на 
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информацията, която следва да се 
предоставя на обществеността от 
предприятията в Съюза. Годишните 
доклади следва да дават верен и 
цялостен поглед върху политиките на 
дадено предприятие, неговите
резултати и рискове.

информацията, която следва да се 
предоставя на обществеността от 
предприятията в Съюза. Годишните 
доклади следва да дават верен и 
цялостен поглед върху политиките на 
дадено предприятие и неговите 
дъщерни предприятия, техните
резултати и рискове, както и точното 
предназначение на техните 
инвестиции със социална насоченост.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси.

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси,
антидискриминационните мерки,
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите. Тази 
декларация трябва да включва описание 
на политиките и резултатите и 
точното предназначение на 
инвестициите със социална 
насоченост, както и рисковете, 
свързани с тези въпроси, включително 
по цялата верига от подизпълнители.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Оповестяването на нефинансова 
информация следва да се базира на 
основана на риска надлежна проверка, 
извършена от дружествата с цел 
установяване, предотвратяване и 
смекчаване на действащите и 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия, по целесъобразност, 
върху големината на дружествата, 
естеството и контекста на 
дейностите и сериозността на 
рисковете от неблагоприятните 
въздействия. Принципите на 
надлежна проверка са посочени в 
Насоките за многонационалните 
предприятия на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) и в Ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и 
правата на човека, прилагащи 
рамката на ООН „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“, за чието спазване 
Комисията пое ангажимент.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Дружествата следва да 
предоставят подробна информация 
относно въпроси, свързани с най-
важните рискове, включващи 
сериозни въздействия, както и 
подробна информация относно 
всякакви сериозни въздействия, които 
са се реализирали. Значението, 
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приписвано на даден риск, следва да 
зависи от вероятността за неговото 
реализиране в съчетание със 
сериозността на потенциалните 
въздействия. Сериозността на 
последиците следва да бъде 
преценявана в зависимост от техния 
мащаб и сериозност, броя на лицата, 
които са засегнати понастоящем или 
които ще бъдат засегнати в бъдеще, 
както и от непоправимия характер, в 
смисъл на всякакви ограничения пред 
възвръщането на лицата, които са 
били засегнати, или на това, което е 
било засегнато, към положение, 
което е поне същото като 
положението преди 
неблагоприятните въздействия или 
еквивалентно на него.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) По-честите позовавания на 
съществуващи рамки за устойчивост 
и докладване, както и непрекъсната 
поява на нови рамки стимулират 
прехода към устойчива глобална 
икономика. Все пак с глобалното 
увеличаване на политиките на 
докладване във връзка с 
устойчивостта, включително в 
развиващите се страни, 
привеждането в съответствие и 
хармонизацията на рамките се 
превръщат във все по-голямо 
предизвикателство, което следва да 
бъде разгледано, предвид риска от 
припокриващи се, противоречащи и 
дори конкуриращи се стандарти.



PE519.686v02-00 8/33 AD\1008486BG.doc

BG

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6г) Социалните въпроси включват 
отговорно поведение по отношение на 
данъчното планиране, за да се 
гарантира плащането на справедлив 
дял от данъка на правилното място и 
предотвратяването на агресивното 
избягване на данъци.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази
информация компаниите могат да 
разчитат на националните рамки, на 
основаните на законодателството на ЕС 
рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит (EMAS), 
и на международните рамки, като 
например Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации
(ООН), Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР),
Международната организация по 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на труда
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане.

(7) При предоставянето на информация
относно зачитането от тяхна 
страна на правата и ценностите, 
защитени с норми на 
международното право, дружествата 
прилагат Ръководните принципи за 
бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
ОИСР, като те могат също така да 
разчитат на националните рамки, на 
основаните на законодателството на ЕС 
рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит (EMAS), 
и на други международни рамки, като 
например Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации
(ООН), стандарта на Международната 
организация по стандартизация (ISO) 
26000, Тристранната декларация на 
Международната организация на труда
(МОТ) относно принципите за
многонационалните предприятия и 
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социалната политика и глобалната 
инициатива за отчитане или на набор 
от количествено измерими социални 
критерии, специфични за отделните 
сектори, който е утвърден от 
Европейския съюз например в 
рамките на схемата за социално 
етикетиране.

Обосновка

Хармонизирана глобална рамка за докладването във връзка с устойчивостта е в 
интерес на дружествата, които извършват дейност в глобалната икономика. 
Насоките на ОИСР обхващат всички основни области на бизнес етиката. На 16 юни 
2011 г., в резултат на работата на проф. Джон Руджи, Съветът на ООН по правата 
на човека единодушно прие Ръководните принципи, прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“. Предвид техния широк 
обхват по отношение на устойчивостта и тяхната допълняемост тези две рамки 
следва да бъдат приети за основа на привеждането в съответствие и 
хармонизацията на докладването.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В степента, необходима за 
разбиране на въздействията на 
дружествата върху правата на 
човека, социалната сфера и околната 
среда, годишните отчети включват 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретния стопански сектор. По 
отношение на екологичните аспекти, 
нефинансовите показатели следва да 
включват оценка на емисиите на 
парникови газове и на използването на 
материали, вода и земя. Тази оценка 
следва да включва калкулация на 
използването на тези ресурси във 
веригата на доставки на 
дружеството.
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Обосновка

Европейската комисия подкрепи тези показатели в своето съобщение, озаглавено 
„Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ от 20 септември 
2011 г. 

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) С оглед на повишаването на 
съгласуваността и съпоставимостта 
на нефинансовата информация, 
предоставяна от дружествата, 
Комисията следва да разработи 
насоки относно използването на 
подходящи ключови показатели за 
дейността и методология за 
измерване на ресурсите, както и на 
международните рамки, по-специално 
по отношение на корпоративната 
отговорност за зачитане на правата 
и ценностите, защитени с норми на 
международното право.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Държавите членки гарантират, 
че съществуват адекватни и 
ефективни механизми за 
привеждането в изпълнение на пълно, 
точно и надеждно оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.



AD\1008486BG.doc 11/33 PE519.686v02-00

BG

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В съответствие с препоръките 
на доклада GEO-5 на Програмата на 
ООН за околната среда интеграцията 
на екологични, икономически и 
социални данни следва да има за цел 
предоставянето на действителна 
оценка на въздействието върху 
околната среда.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Достъпът на инвеститорите до 
нефинансова информация следва също 
така да създаде възможност за 
приток на инвестиции към 
предприятията с висок морал в 
социално отношение.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Оповестяването на нефинансова 
информация следва да даде 
възможност за прилагането на 
устойчива и приобщаваща 
инвестиционна стратегия, която 
включва клауза относно 
корпоративната социална 
отговорност с конкретни насоки за 
инвеститорите, както и ефикасна 
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методология за оценка, която да бъде 
на разположение на публичните 
органи, осъществяващи надзор върху 
социалното и екологичното 
въздействие на съответните 
инвестиции. 

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Изискването за оповестяване на 
нефинансова информация включва 
също осигуряването на необходимото 
равновесие между резултатите, 
получени в областта на околната 
среда, и тези в социалната сфера, 
така че оповестяването да отговаря 
на принципите на корпоративната 
социална отговорност, а не да 
съдържа изключително данни за 
околната среда. 

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота. 
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота. 
МСП следва да бъдат освободени от 
допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 250, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 17,5
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млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

милиона евро или чийто нетен оборот 
превишава 35 милиона евро.

Обосновка

Определението за голямо дружество следва да се тълкува в съответствие със 
съществуващото определение в Четвъртата директива относно годишните 
счетоводни отчети, съгласно която дадено дружество е голямо, ако има среден брой 
служители, който превишава 250, и счетоводен баланс, който надхвърля 17,5 милиона 
евро, или нетен оборот, който надхвърля 35 милиона евро.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Европейският съвет от 22 май 
2013 г. призова за задължителното 
въвеждане на отчитане по държави 
за всички големи дружества и групи, 
като част от преразглеждането на 
тази директива. Поради това, за да се 
осигури по-голяма прозрачност на 
плащанията, които се извършват към 
правителствата, големите 
предприятия и дружествата от 
публичен интерес следва да 
оповестяват съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в 
които те осъществяват дейност. 
Тези оповестявания следва да се 
публикуват, когато това е възможно, 
като приложение към годишните 
финансови отчети или към 
консолидираните финансови отчети 
на съответното предприятие.

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 11 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) За да се смекчат агресивното 
данъчно планиране и агресивното 
избягване на данъци от предприятия в 
ЕС, държавите членки следва да 
въведат общите правила за борба с 
избягването на данъци в 
съответствие с препоръката на 
Европейската комисия относно 
агресивното данъчно планиране от 
12 декември 2012 г. и доклад на ОИСР 
за напредъка до Г20 от 5 септември 
2013 г. Освен това големите 
предприятия в Съюза следва да 
направят обществено достъпен също 
и доклад за своите системи за 
агресивно данъчно планиране, 
включително и друга съответна 
информация.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Изискването за оповестяване на 
нефинансова информация налага 
създаването на рейтингови агенции, 
упълномощени от Европейския съюз 
при необходимост да проверяват 
достоверността на 
разпространяваната информация. 

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Веригата за доставки на дадено 
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предприятие може да загуби връзка с 
източника и отговорността и 
следователно в резултат на своите 
стопански операции може да изложи 
на значителни рискове не само 
самите предприятия, но и 
обществото в по-широк план. Затова 
е важно предприятията да 
извършват надлежни проверки на 
своите вериги на доставка, 
включително когато използват 
подизпълнители, и тези специфични 
политики да се оповестяват, за да се 
намалят такива рискове и за 
информиране на заинтересованите 
страни относно оценките, които те 
са извършили.

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол, 
географски различия, образование и 
професионален опит, следва да се 
прилага само за големи регистрирани на 
борсата дружества. Следователно 
малките и средните предприятия, които 
могат да бъдат освободени от някои 
счетоводни задължения съгласно член 
27 от Директива 78/660/ЕИО, не следва 
да бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с член 21 от Хартата на 
основните права и член 19 от ДФЕС
следва да се прилага само за големи 
регистрирани на борсата дружества.
Следователно малките и средните 
предприятия, които могат да бъдат 
освободени от някои счетоводни 
задължения съгласно член 27 от 
Директива 78/660/ЕИО, не следва да 
бъдат обхванати от това задължение.
Оповестяването на политиката за 
многообразие следва да бъде част от 
декларацията за корпоративно 
управление, както е установено в член 
46а от Директива 78/660/ЕИО.
Дружествата, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 
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дадат ясно обяснение защо това е така. дадат ясно обяснение защо това е така.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Изискването за оповестяване на 
нефинансова информация може да 
бъде взето предвид като критерий за 
възлагане на обществени поръчки по 
време на бъдещото преразглеждане на 
Директивата за възлагане на 
обществени поръчки.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 500 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 250 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
надвишава общо 17,5 милиона евро или 
нетният оборот надвишава 35 милиона
евро, прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се
същевременно до екологични и 
социални въпроси и въпроси, свързани 
със служителите,
антидискриминационни мерки,
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, при 
отчитане на цялостната верига на 
доставки на дружествата,
включително:
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б – подточка i а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) точното предназначение на 
инвестициите със социална 
насоченост;

Изменение 27

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) описание на политиката на 
дружеството за надлежна проверка 
за административните, 
управителните и надзорните органи 
по отношение на неговите вериги на 
доставки и подизпълнители поне в 
областите, свързани с екологичните, 
социалните и отнасящите се до 
служителите въпроси, зачитането 
на правата на човека, борбата срещу 
корупцията и подкупите; описанието 
следва да включва и целите на тази 
политика на надлежни проверки, 
начините на нейното прилагане и 
резултатите през отчетния период.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б – подточка iii а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) анализ на използването на 
ресурсите, включително най-малко 
използването на земята, 
използването на водата, емисиите на 
парникови газове и използването на 
материали.

Обосновка

Оповестяването на информация за околната среда може да подпомогне опазването 
на околната среда, ако заинтересованите страни получават съответна, точна и 
съпоставима информация. Създаването на равнопоставени условия на конкуренция 
между дружествата води до установяването на минимален общ знаменател за 
докладване. В Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа от 
2011 г. Европейската комисия предложи използването на четири ключови показателя 
– вода, земя, материали и въглерод – за измерване използването на ресурсите. Тези 
показатели бяха подкрепени от ЕП, както и от Платформата на ЕС за ефективно 
използване на ресурсите. Те следва да бъдат включени в обхвата на настоящата 
директива.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя 
обяснение за това.

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя
мотивирано обяснение за това въз 
основа на оценка на рисковете.

Обосновка

Оповестяването на нефинансова информация е жизненоважно средство за 
подобряване на отговорната стопанска практика и за управление на промяната към 
устойчива глобална икономика, съчетаваща дългосрочна рентабилност със социална 
справедливост и опазване на околната среда. Възможността за „обяснение“ следва 
да позволи на ползвателите на докладването да разберат как дружествата 
възприемат и оценяват рисковете в своите собствени стратегии.
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация дружеството може да се 
основава на национални, европейски 
или международни рамки и в такъв 
случай уточнява на кои рамки се 
основава.

При предоставяне на такава 
информация дружеството взема предвид 
своята отговорност за зачитане на 
правата и ценностите, защитени с 
норми на международното право. В 
това отношение дружеството 
прилага Ръководните принципи за 
бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на 
Организацията на обединените нации 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Освен това дружеството може да се 
основава на европейски или 
международни рамки или на набор от 
количествено измерими социални 
критерии, специфични за отделните 
сектори, който е утвърден от 
Европейския съюз например в 
рамките на схемата за социално 
етикетиране, и в такъв случай 
уточнява на кои рамки се основава. Тази 
разпоредба се прилага без да се засягат 
изискванията на настоящата 
директива или на друго 
законодателство на Европейския съюз 
или насоки, съдържащи по-конкретни 
правила за оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, анализът 
включва както финансови, така и 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.

в) Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, както и 
на въздействията върху правата на 
човека, социалната сфера и околната 
среда, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) Европейската комисия разработва 
насоки относно методологията и 
използването на международни 
стандарти и нефинансови 
показатели за дейността, както е 
посочено в член 46, параграф 1, за да 
подпомогне дружествата при 
тяхното докладване.
Комисията публикува насоките. Тя 
представя доклад на Европейския 
парламент и Съвета относно 
развитието на насоките най-късно 
18 месеца след приемането на 
директивата. 
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Обосновка

С цел оптимизиране на корпоративното докладване във връзка с устойчивостта 
Комисията следва да предостави текущи насоки относно подходящи ключови 
показатели за дейността и методология за измерване на ресурсите, като 
същевременно обмисли използването на международни стандарти.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) Комисията създава Съвет за 
насоки за оповестяване на 
нефинансова информация, който да 
подкрепя прилагането на 
изискванията за докладване на 
нефинансова информация и да 
включва заинтересовани страни при 
разработването на насоки относно 
методологията и използването на 
международни стандарти и 
нефинансови показатели за 
дейността, както е посочено в 
член 46, параграф 1, по балансиран и 
открит начин.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 78/660/ЕИО 
Член 46а – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с
аспекти, като възраст, пол, 

ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с член 21 
от Хартата на основните права и 



PE519.686v02-00 22/33 AD\1008486BG.doc

BG

географски различия, образование и 
професионален опит, целите на тази 
политика на многообразие, как е била 
приложена и резултатите през отчетния 
период. Ако дружеството няма такава 
политика, декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.

член 19 от ДФЕС, целите на тази 
политика на многообразие, как е била 
приложена и резултатите през отчетния 
период. Ако дружеството няма такава 
политика, декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 78/660/ЕО
Член 46а – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следната буква ва):
вa) за да се оцени 
пропорционалността на методите за 
данъчно облекчение, използвани от 
дадено предприятие, следва да се 
уточни описанието на 
договореностите за данъчно 
планиране на предприятието, които 
включват най-малко:
i) договорености за агресивно данъчно 
планиране, включително общ 
характер на получените данъчни 
консултации;
ii) договорености за трансферно 
ценообразуване и дали трансферните 
цени са договорени с органите по 
приходите във всяка от засегнатите 
държави;
iii) решения за място на стопанска 
дейност и списък на държавите, в 
които предприятието извършва 
търговска дейност, без да има място 
на стопанска дейност;
iv) методи за подкопаване на 
данъчната основа чрез приспадане на 
лихви, авторски и лицензионни 
възнаграждения (роялти) и други 
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финансови плащания, включително 
когато се разработват марки, когато 
тези плащания са извършвани от 
дъщерни предприятия, и дали те са 
собственост на предприятието 
майка в тяхната основна оперативна 
база за експлоатация или ако не, къде 
са установени за данъчни цели;
v) къде се извършва 
научноизследователската и 
развойната дейност и как тя се 
получава от дъщерните предприятия.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консолидираният годишен отчет 
включва справедлив преглед на 
развитието и изпълнението на 
стопанската дейност и състоянието на 
предприятията, включени в 
консолидацията като цяло, заедно с 
описание на главните рискове и 
несигурности, пред които са изправени.

Консолидираният годишен отчет 
включва справедлив преглед на 
развитието и изпълнението на 
стопанската дейност и състоянието на 
предприятията, включени в 
консолидацията като цяло, заедно с 
описание на главните рискове и 
несигурности, пред които са изправени, 
като обхваща цялата верига от 
подизпълнители.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
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през финансовата година надвишава 
500, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, включително:

през финансовата година надвишава 
250, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 17,5 милиона евро или 
нетният оборот надвишава 35 милиона
евро, прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се 
същевременно до екологични и 
социални въпроси и въпроси на 
служителите, антидискриминационни 
мерки, зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, при 
отчитане на цялостната верига на 
доставки на дружествата, 
включително:

Обосновка

Определението за голямо дружество следва да се тълкува в съответствие със 
съществуващото определение в Четвъртата директива относно годишните 
счетоводни отчети, съгласно която дадено дружество е голямо, ако има среден брой 
служители, който превишава 250, и счетоводен баланс, който надхвърля 17,5 милиона 
евро, или нетен оборот, който надхвърля 35 милиона евро. Един доклад относно 
нефинансовите въпроси и риска, свързан с тях, няма да бъде пълен без съответна 
информация относно цялата верига на доставки.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – буква i а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) точното предназначение на 
инвестициите със социална 
насоченост;

Изменение 39

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – подточка iii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) рисковете, свързани с тези въпроси, 
и как дружеството ги управлява.

iii) рисковете, свързани с тези въпроси, 
отнасящи се до дейностите на 
дружеството, за които има 
вероятност да причинят или са 
причинили сериозни неблагоприятни 
въздействия върху социалната сфера, 
околната среда или правата на 
човека, и как дружеството ги управлява.

Обосновка

Концепцията за риска има различни аспекти. Дружеството е изправено пред 
определени рискове, докато то може да представлява други рискове за обществото. 
Тези последни рискове могат, на свой ред, също да представляват рискове за 
дружеството. В съответствие с Насоките за многонационалните предприятия на 
ОИСР и Ръководните принципи за бизнеса и правата на човека за прилагане на 
рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ всички 
аспекти на риска трябва да бъдат включени в докладването, за да може 
предложението да постигне своите цели. 

Изменение 40

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) описание на политиката на 
групата за надлежна проверка за 
административните, управителните 
и надзорните органи по отношение на 
нейните вериги на доставки и 
подизпълнители поне в областите, 
свързани с екологичните, социалните 
и отнасящите се до служителите 
въпроси, зачитането на правата на 
човека, борбата срещу корупцията и 
подкупите; описанието следва да 
включва и целите на тази политика 
на надлежни проверки, начините на 
нейното прилагане и резултатите 
през отчетния период.
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Изменение 41

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) анализ на използването на 
ресурсите, включително най-малко 
използването на земята, 
използването на водата, емисиите на 
парникови газове и използването на 
материали;

Обосновка

Оповестяването на информация за околната среда може да подпомогне опазването 
на околната среда, ако заинтересованите страни получават съответна, точна и 
съпоставима информация. Създаването на равнопоставени условия на конкуренция 
между дружествата води до установяването на минимален общ знаменател за 
докладване. В Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа от 
2011 г. Европейската комисия предложи използването на четири ключови показателя 
– вода, земя, материали и въглерод – за измерване използването на ресурсите. Тези 
показатели бяха подкрепени от ЕП, както и от Платформата на ЕС за ефективно 
използване на ресурсите. Те съответно следва да бъдат включени в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предприятията, включени в 
консолидацията, разглеждани като цяло, 
не следват политики във връзка с един 
или няколко от тези въпроси, 
дружеството представя обяснение за 
това.

Когато предприятията, включени в 
консолидацията, разглеждани като цяло, 
не следват политики във връзка с един 
или няколко от тези въпроси, 
дружеството представя мотивирано
обяснение за това въз основа на оценка 
на рисковете.
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Обосновка

Оповестяването на нефинансова информация е жизненоважно средство за 
подобряване на отговорната стопанска практика и за управление на промяната към 
устойчива глобална икономика, съчетаваща дългосрочна рентабилност със социална 
справедливост и опазване на околната среда. Възможността за „обяснение“ следва 
да позволи на ползвателите на докладването да разберат как дружествата 
възприемат и оценяват рисковете в своите собствени стратегии.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

При предоставяне на такава 
информация консолидираният годишен 
отчет може да бъде основан на 
национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан.

При предоставяне на такава 
информация дружеството взема 
предвид своята отговорност за 
зачитане на правата и ценностите, 
защитени с норми на 
международното право. В това 
отношение дружеството прилага 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека за прилагане на 
рамката на Организацията на 
обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
В допълнение консолидираният 
годишен отчет може да бъде основан на 
национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан. Тази разпоредба се прилага 
без да се засягат изискванията на 
настоящата директива или на друго 
законодателство на Европейския съюз 
или насоки, съдържащи по-конкретни 
правила за оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата.
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Обосновка

Хармонизирана глобална рамка за докладването във връзка с устойчивостта е в 
интерес на дружествата, които извършват дейност в глобалната икономика. 
Насоките на ОИСР обхващат всички основни области на бизнес етиката. На 16 юни 
2011 г., в резултат на работата на проф. Джон Руджи, Съветът на ООН по правата 
на човека единодушно прие Ръководните принципи, прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“. Предвид техния широк 
обхват по отношение на устойчивостта и тяхната допълняемост тези две рамки 
следва да бъдат приети за основа на привеждането в съответствие и 
хармонизацията на докладването.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Директива 2013/34/ЕС
Глава 10 – член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Изменения на Директива 
2013/34/ЕС (докладване по държави)
Директива 2013/34/ЕС се изменя, 
както следва:
(1) Към глава 10, член 41 се добавя 
следният параграф 6:
6. „Отчитане по държави“ означава 
следната финансова информация, 
която се предоставя от дадено 
предприятие, както това е 
определено в член 2, параграф 1, 
букви а), б) и в) и в член 3, параграф 4, 
за всяка държава членка и за всяка 
трета държава, в които то извършва 
дейност:
a) наименование(я), естество на 
дейностите и географско 
местоположение;
б) оборот;
в) брой на служителите на основа 
еквивалент пълно работно време;
г) печалби или загуби преди облагане;
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д) данъци върху печалбите или 
загубите;
е) получени държавни субсидии.
(2) Глава 10, член 42, параграфи 1 и 2 
се изменят, както следва:
Член 42
Предприятия, които са задължени да 
оповестяват плащания към 
правителства и да изготвят доклад 
по държави
1. Държавите членки изискват 
големите предприятия и всички 
предприятия, извършващи дейност в 
обществен интерес, които работят в 
добивната промишленост или в 
дърводобива от девствени гори, да 
изготвят и предоставят на 
обществеността годишен доклад за 
плащанията, извършвани към 
правителства. Също така държавите 
членки изискват големите 
предприятия и всички предприятия 
от обществен интерес да 
оповестяват публично годишен 
доклад по държави на консолидирана 
основа за финансовата година.
2. Тези задължения не се прилагат 
към което и да било предприятие, 
ръководено от правото на държава 
членка, което е дъщерно предприятие 
или предприятие майка, ако са 
изпълнени и двете долупосочени 
условия:
a) предприятието майка се регулира 
от законодателството на държава 
членка; както и
б) извършваните от предприятието 
плащания към правителства и 
изготвяният от него доклад по 
държави се включват в 
консолидирания доклад за 
плащанията към правителства, 
изготвен от предприятието майка в 
съответствие с член 39.
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(3) Добавят се следните параграфи 3 и 
4:
3. Информацията, посочена в 
параграф 1, се одитира в 
съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО и се публикува, 
ако е възможно, като приложение 
към годишния финансов отчет или, 
ако е приложимо — към 
консолидирания финансов отчет на 
съответното 
дружество/предприятие.
4. Комисията изготвя доклад за обща 
оценка по отношение на 
евентуалните икономически 
последствия от публично 
оповестяване на доклада по държави, 
включително въздействието върху 
конкурентоспособността и 
инвестициите, и може да разгледа 
възможността за представяне на 
тази информация на компетентните 
данъчни органи единствено в случай 
на отрицателна оценка. Комисията 
представя своя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета в срок до 
31 декември 2015 г.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Директива 2013/34/ЕС
Член 50а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Създава се следният член:
„Член 50а

Наблюдение и привеждане в 
изпълнение

1. Държавите членки гарантират, че 
съществуват адекватни и ефективни 
механизми за наблюдението и 
привеждането в изпълнение на 
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оповестяването на нефинансова 
информация от дружествата в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива.
2. Държавите членки гарантират, че 
съдебните и/или административни 
производства за привеждане в 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива са достъпни 
за всички лица, включително 
юридически лица, които имат в 
съответствие с критериите, 
установени от тяхното национално 
право, правен интерес от 
осигуряването на спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.“

Изменение 46

Предложение за директива
Член 2 а (нов)
Директива 2013/34/ЕС
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Създава се следният член:
,,Член 53a

Преразглеждане
Не по-късно от [три години след 
приемането на настоящата 
директива] Комисията преразглежда 
разпоредбите в [член 46 от 
Директива 78/660/ЕИО, изменена от 
настоящото предложение на 
Комисията и която трябва да бъде 
включена в Директива 2013/34/ЕС, 
новото позоваване все още не е 
известно] и представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета, 
придружен от законодателни 
предложения, ако е целесъобразно, 
относно:
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- оповестената нефинансова 
информация и нейния обхват, 
включително обхвата на веригата на 
доставки, дали са предоставени 
подходящи насоки и методи и дали са 
изпълнени целите на 
законодателството;
- напредъка, постигнат по отношение 
на докладването на нефинансова 
информация по света;
- прилагането на рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и на нейните 
ръководни принципи, както и на 
Насоките за многонационалните 
предприятия на ОИСР;
- използването на показатели за 
използването на земята, 
използването на водата, емисиите на 
парникови газове и използването на 
материали; както и
- ефективността на 
съществуващите механизми за 
проверка и привеждане в изпълнение.“
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