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Изменение 17
Томас Ман

Предложение за директива
–

Текст, предложен от Комисията Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Европейската 
комисия.

Or. de

Изменение 18
Томас Ман

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимостта от подобряване на 
оповестяването от страна на 
дружествата на социална информация и 
информация относно околната среда бе 
отново подчертана в Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Обновена 
стратегия на ЕС за периода 2011—
2014 г. за корпоративна социална 
отговорност“10, прието на 
25 октомври 2011 г., чрез представяне 
на законодателно предложение в 
областта.

(2) Необходимостта от подобряване на 
оповестяването от страна на 
дружествата на социална информация и 
информация относно околната среда бе 
отново подчертана в Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Обновена 
стратегия на ЕС за периода 2011—
2014 г. за корпоративна социална 
отговорност“10, прието на 
25 октомври 2011 г., чрез представяне 
на законодателно предложение в 
областта. Тази позиция обаче, по-
специално по отношение на малките 
и средните предприятия, не се 
споделя по никакъв начин от 
Европейския парламент. 
Европейският парламент отхвърля 
решително изискванията за 
оповестяване на постиженията в 
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сферата на социалните въпроси и 
околната среда, по-специално за МСП, 
тъй като те водят до повече 
бюрокрация и високи разходи и по-
скоро възпрепятстват, вместо да 
насърчават поемането на социални и 
екологични ангажименти от 
предприятията.

__________________ __________________
10 COM(2011)0681 окончателен от 
25 октомври 2011 г.

10 COM(2011)0681 окончателен от 
25 октомври 2011 г.

Or. de

Изменение 19
Томас Ман

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В своята резолюция от 
6 февруари 2013 г. относно 
корпоративната социална 
отговорност (2012/2097(INI)) 
Европейският парламент уточни, че 
в едно свободно общество КСО никога 
няма да може да направи 
благотворителната дейност 
задължителна, тъй като това може 
да намали готовността на хората да 
дават;

Or. de

Изменение 20
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 21
Филип Булан

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 
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.

(5) Необходимо е също така да се 
установи минимално правно изискване 
по отношение на степента на 
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 
филиали, техните резултати и 
рискове, точното предназначение на 
техните инвестиции със социална 
насоченост.

Or. fr

Изменение 22
Томас Ман

Предложение за директива
Съображение 6
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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. 

заличава се

Or. de

Изменение 23
Филип Де Бакер

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) Когато е целесъобразно, 
дружествата могат 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.

Or. en
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Изменение 24
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

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, прозрачността 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, като се взема предвид 
цялостната верига за създаване на 
стойност на дружествата.

Or. en

Изменение 25
Ричард Хауит

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, 

(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, 
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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.

отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, баланса 
между половете, 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.

Or. en

Изменение 26
Филип Булан

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, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите, точното предназначение 
на инвестициите със социална 
насоченост и рисковете, свързани с 
тези въпроси, включително по цялата 
верига от подизпълнители.

Or. fr

Изменение 27
Томас Ман
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Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Дружества, по-специално 
дружества от редиците на малките и 
средните предприятия, не трябва по 
никакъв начин да бъдат задължавани 
да подават нефинансова декларация, 
отнасяща се до тяхната доброволна 
социална дейност. Тя би довела до 
несъразмерно високи бюрократични 
разходи, които закриват работни 
места и излагат на риск социалния 
ангажимент на предприятията, 
вместо да го насърчават.

Or. de

Изменение 28
Ричард Хауит

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) С цел насърчаване на равното 
третиране на работниците, 
държавите членки следва да 
поощряват големите дружества да 
въведат политика за многообразие със 
средносрочни и дългосрочни цели.

Or. en

Изменение 29
Томас Ман

Предложение за директива
Съображение 7
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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 доброволното предоставяне 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.

Or. de

Изменение 30
Филип Булан

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 

(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 
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(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.

(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 или 
на мрежа от количествено измерими 
и секторни социални критерии, 
утвърдени от социален знак на 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 31
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Дружествата следва да 
предоставят подробна информация 
относно сериозни въздействия, за 
които има най-голяма вероятност да 
се осъществят, заедно с тези, които 
вече са се реализирали. Сериозността 
на последиците следва да се оценява в 
зависимост от техния мащаб и 
тежест, от броя на физическите 
лица, засегнати в минал, настоящ или 
бъдещ момент, така че всяко 
възстановяване от отрицателно 
въздействие да бъде поне до същото 
или до равностойно положение преди 
настъпването на неблагоприятното 
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въздействие.

Or. en

Изменение 32
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Изискването за оповестяване на 
нефинансова информация налага 
създаването на рейтингови агенции, 
упълномощени от Европейския съюз 
да проверяват при необходимост 
достоверността на 
разпространяваната информация.

Or. fr

Изменение 33
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 34
Филип Булан
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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, 
включваща клауза относно 
корпоративната социална 
отговорност с конкретни насоки за 
инвеститорите, както и ефикасна 
методология за оценка, която да бъде 
на разположение на държавните 
органи, осъществяващи надзор върху 
социалното и екологичното 
въздействие на съответните 
инвестиции.

Or. fr

Изменение 35
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) 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 само данни за 
околната среда.

Or. fr
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Изменение 36
Филип Де Бакер

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 млн. евро 
или чийто нетен оборот превишава 
40 млн. евро.

заличава се

Or. en

Изменение 37
Надя Хирш, Юрген Кройцман

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 

(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 
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счетоводен баланс надвишава общо 
20 млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

счетоводен баланс надвишава общо 
86 млн. евро или чийто годишен оборот 
превишава 100 млн. евро.

Or. de

Обосновка

Член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО дава определение за малки и 
средни предприятия. След като в Съобщението броят на служителите беше удвоен, е 
целесъобразно също така да се удвоят критериите за 50 млн. евро годишен оборот и 
43 млн. евро годишен счетоводен баланс.

Изменение 38
Томас Ман

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 млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро. 

(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 
големи дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 1000, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо
40 млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 80 млн. евро.

Or. de

Изменение 39
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

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

(11a) За да бъдат постигнати 
максимални общи ценности, да бъде 
оптимизирана корпоративната 
устойчивост и да бъдат повишени 
целесъобразността, съгласуваността 
и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, 
предоставяна от дружествата, в срок 
от 12 месеца след приемането на 
директивата, Комисията, в 
сътрудничество с Европейския 
парламент и Съвета и водена от 
приоритети, основаващи се на 
цялостна оценка на риска, предоставя 
секторни насоки и хоризонтални 
насоки за използването на подходящи 
ключови показатели за ефективност, 
методология за измерване на ресурси и 
насоки относно международните 
рамки, по-специално по отношение на 
корпоративната отговорност, с цел 
спазване на правата и ценностите, 
защитени от нормите на 
международното право.

Or. en

Обосновка

Подобни насоки са от значение, което налага включването на законодателите.

Изменение 40
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Някои от дружествата и 
групите, които попадат в обхвата на 
Директива 78/660/ЕИО и 
Директива 83/349/ЕИО, вече 
подготвят нефинансови отчети на 

заличава се
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доброволна основа. Тези дружества 
следва да не подлежат на 
задължението да предоставят 
нефинансова декларация в годишния 
си отчет, при условие че отчетът 
отговаря на същата финансова 
година, има поне същото съдържание, 
което се изисква от тази директива, 
и е приложен към годишния доклад.

Or. en

Изменение 41
Томас Ман

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Многообразието на компетенции 
и становища на членовете на 
административните, управителните 
и надзорните органи на дружествата 
спомага за доброто разбиране на 
организацията и дейностите на 
бизнеса. То дава възможност на 
членовете на тези органи да оспорват 
по конструктивен начин 
управленските решения и да бъдат 
по-отворени към новаторски идеи, 
като по този начин се намери 
противодействие на сходството на 
мнения на членовете, така-
нареченото явление „групово 
мислене“. По този начин то 
допринася за ефективен надзор на 
управлението и успешно управление 
на дружеството. Следователно би 
било важно да се повиши 
прозрачността по отношение на 
политиката за многообразие, която 
дружествата водят. По този начин 
пазарът ще бъде информиран за 
практиките за корпоративно 
управление и ще окаже индиректен 
натиск върху дружествата за по-

заличава се
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многообразни управителни съвети.

Or. de

Изменение 42
Томас Ман

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 дадат ясно обяснение 
защо това е така.

заличава се

Or. de

Изменение 43
Филип Де Бакер
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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 дадат ясно обяснение 
защо това е така.

заличава се

Or. en

Изменение 44
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
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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 дадат ясно 
обяснение защо това е така.

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 дадат ясно 
обяснение защо това е така. Тези 
дружества се насърчават да се 
консултират с „хартите за 
многообразието“ на ЕС.

Or. en

Изменение 45
Филип Булан

Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) 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.

Or. fr

Изменение 46
Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

Когато е целесъобразно, дружествата 
могат да включват и нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се до екологични и социални 
въпроси и въпроси, свързани със 
служителите, зачитането на правата на 
човека, борбата с корупцията и 
подкупите, включително:

Or. en

Изменение 47
Евелин Регнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 

За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 250 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, 
въпроси, свързани с равенството 
между половете, и въпроси, свързани 
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борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

със служителите, зачитането на правата 
на човека, борбата с корупцията и 
подкупите, като се взема предвид 
веригата за създаване на добавена 
стойност на предприятието,
включително:

Or. de

Изменение 48
Надя Хирш, Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 500 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
надвишава общо 86 млн. евро или 
годишният оборот надвишава 
100 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:

Or. de

Обосновка

Член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО дава определение за малки и 
средни предприятия. След като в Съобщението броят на служителите беше удвоен, е 
целесъобразно също така да се удвоят критериите за 50 млн. евро годишен оборот и 
43 млн. евро годишен счетоводен баланс.
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Изменение 49
Томас Ман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

За големи дружества, чийто среден брой 
на заетите лица през финансовата 
година надвишава 1000 и за които към 
датата на приключване счетоводният 
баланс надвишава общо 40 млн. евро 
или нетният оборот надвишава 
80 млн. евро, прегледът следва да 
включва и нефинансова декларация, 
съдържаща информация, отнасяща се 
поне до зачитането на правата на 
човека, борбата с корупцията и 
подкупите, включително:

Or. de

Изменение 50
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

За котирани на борсата дружества, 
чийто среден брой на заетите лица през 
финансовата година надвишава 500 и за 
които към датата на приключване 
счетоводният баланс надвишава общо 
40 млн. евро или нетният оборот 
надвишава 80 млн. евро, прегледът 
следва да включва и нефинансова 
декларация или позоваване на 
нефинансова декларация, съдържаща 
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въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

информация, отнасяща се до въпроси, 
които са съществени за разбиране на 
развитието, резултатите или 
състоянието на дадено предприятие, 
включително поне до екологични 
въпроси и въпроси, свързани със 
служителите, и — на доброволна 
основа — например също и социални 
въпроси, зачитането на правата на 
човека, борбата с корупцията и 
подкупите, включително:

Or. en

Обосновка

The new requirements would be quite heavy on medium sized companies that are not engaged 
in global business and do not have international investors as stakeholders. The reporting 
requirement covering non-listed, medium sized companies would cause too much costs and 
administrative burden to these companies. Companies of this size doing basically business 
locally do not even have the expertise or systems in place to gather this kind of information to 
be analyzed and reported. Further, the estimates as regards balance sheet total and net 
turnover are set too low; these thresholds will be met basically in every company that has 
500+ employees.

Изменение 51
Филип Булан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, 

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 както до 
екологични, така и до социални 
въпроси и до въпроси, свързани със 
служителите, зачитането на правата на 
човека, борбата с корупцията и 
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включително: подкупите, включително:

Or. fr

Изменение 52
Ричард Хауит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката, следвана от 
предприятието по отношение на тези 
въпроси;

описание на политиката и 
стратегически план за постигане на 
целите, следвани от предприятието по 
отношение на тези въпроси;

Or. en

Изменение 53
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Only material information should be reported. Companies should have the possibility to 
assess what is considered being material information as regards their business and branch. 
There should not be a generic obligation towards all companies to report on large amount of 
non-financial issues.Requirement of the disclosure of information on risks would obligate 
companies to reveal sensitive business information. Companies should not be made to explain 
why they do not pursue certain policies but sufficient usage of comply or explain -principle 
would require companies to simply explain why they do not report on certain issues.
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Изменение 54
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

рисковете, свързани с дружеството 
във връзка с неговата дейност, 
продукти, услуги, персонал, 
дълготрайни активи и стопански 
отношения, и как дружеството ги 
управлява.

Or. en

Обосновка

Вследствие на случаите на срутване на сгради е важно дружествата да бъдат 
задължени да оповестяват рисковете, свързани с техните дълготрайни активи.

Изменение 55
Оле Кристенсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на неблагоприятното 
въздействие на дейностите на 
дружеството по отношение на тези 
въпроси, при отчитане на 
цялостната верига на доставки на 
дружеството.

Or. en
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Изменение 56
Филип Булан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

точното предназначение на 
инвестициите със социална 
насоченост.

Or. fr

Изменение 57
Оле Кристенсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на това как дружеството е 
следвало своите политики във връзка 
с тези въпроси по отношение на 
своите доставчици и 
подизпълнители, включително 
информация относно дейността на 
дружеството, в това число неговите 
доставчици и подизпълнители, които 
са били подложени на глоби и санкции 
поради нарушаване на 
законодателството на ЕС, 
включително, но не само, на 
социалното законодателство, 
законодателството в областта на 
транспорта и околната среда.

Or. en
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Изменение 58
Надя Хирш, Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 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.

заличава се

Or. de

Изменение 59
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 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.

заличава се

Or. en

Изменение 60
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 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 Когато дадено дружество не докладва 
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политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя 
обяснение за това.

относно един или няколко от тези 
въпроса, то представя обяснение за това.

Or. en

Обосновка

Комисията предлага нефинансовата декларация да бъде включена в прегледа в 
рамките на годишния доклад. По същество това означава, че нефинансовата 
декларация следва да бъде част от годишния доклад. Тъй като по-нататък е 
обосновано, че този „подробен отчет…, основаващ се на национални, европейски или 
международни рамки…не следва задължително да бъде част от годишния доклад“, по 
същия начин този по-кратък вариант — нефинансовата декларация — би могла да 
бъде публикувана като отделна декларация от годишния доклад.

Изменение 61
Филип Булан

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 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 може да се 
основава на национални, европейски 
или международни рамки или на 
мрежа от количествено измерими и 
секторни социални критерии, 
утвърдени от социален знак на ЕС, и в 
такъв случай уточнява на кои рамки се 
основава.

Or. fr

Изменение 62
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. 2. Държавите членки гарантират, 
че съдебните и/или 
административните процедури за 
изпълнението на задълженията 
съгласно настоящата директива се 
прилагат, оповестяват и са на 
разположение на всички лица, 
включително юридическите лица, 
които в съответствие с критериите, 
посочени в тяхното национално 
законодателство, имат легитимен 
интерес да осигурят спазването на 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 63
Оле Кристенсен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в) – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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

Or. en

Изменение 64
Филип Де Бакер
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в) – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Дружество, което е дъщерно 
предприятие, се освобождава от 
задълженията, посочени в параграф 1, 
буква б), ако дружеството и неговите 
дъщерни предприятия са 
консолидирани във финансовите 
отчети и в годишния доклад на друго 
дружество и ако този консолидиран 
годишен доклад е изготвен в 
съответствие с член 36, параграф 1 
от Директива 83/349/ЕИО.

заличава се

Or. en

Изменение 65
Евелин Регнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отчитане по държави
2a. В бележките към финансовите 
отчети голямото предприятие и 
дружество от обществен интерес 
оповестява по държава членка и по 
трета държава, в която е 
установено, следната консолидирана 
информация за финансовата година:
а) наименование, естество на 
дейностите и географско 
местоположение;
б) оборот;
в) брой на служителите, изчислен на 
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база пълно работно време;
г) продажби и покупки;
д) печалби или загуби преди 
облагането;
е) данъци върху печалбите или 
загубите;
ж) получени държавни субсидии.

Or. en

Изменение 66
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 12 месеца след приемането 
на директивата, Комисията, в 
сътрудничество с Европейския 
парламенти и Съвета и водена от 
приоритети, основаващи се на 
цялостна оценка на риска, предоставя 
секторни насоки и насоки относно 
методологията и използването на 
международните стандарти и 
нефинансовите показатели за 
дейността, както това е посочено в 
член 46, параграф 1, за да бъдат 
подпомагани дружествата при 
изготвянето на отчетите.

Or. en

Обосновка

Подобни насоки са от значение, което налага включването на законодателите.
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Изменение 67
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато дадено дружество подготвя 
подробен отчет за същата финансова 
година, основаващ се на национални, 
европейски или международни рамки 
и обхващащ информацията, 
предвидена в параграф 1, буква б), то 
се освобождава от задължението за 
изготвяне на нефинансова декларация, 
посочена в параграф 1, буква б), при 
условие че отчетът е част от 
годишния доклад.

заличава се

Or. en

Изменение 68
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дадено дружество подготвя 
подробен отчет за същата финансова 
година, основаващ се на национални, 
европейски или международни рамки и 
обхващащ информацията, предвидена в 
параграф 1, буква б), то се освобождава 
от задължението за изготвяне на 
нефинансова декларация, посочена в 
параграф 1, буква б), при условие че 
отчетът е част от годишния доклад.

Когато дадено дружество подготвя 
отделен отчет за същата финансова 
година, основаващ се на национални, 
европейски или международни рамки и 
обхващащ информацията, предвидена в 
параграф 1, буква б), то се освобождава 
от задължението за изготвяне на 
нефинансова декларация, посочена в 
параграф 1, буква б), при условие че 
отделният отчет
a) е част от или е посочен в годишния 
доклад, или
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б) е обществено достъпен на 
уебсайта на предприятието след 
публикуването на годишния доклад

Or. en

Обосновка

In Finland and in Sweden the annual report of the company is material subject to full audit. If 
the sustainability report (here: separate report) is being made part of the annual report, it 
becomes subject to full audit. This would cause companies substantial costs in the form of 
increased audit fees. Therefore companies should have the option to not include the 
sustainability report to the annual report. Further, should the separate report be mandatorily 
published similarly with the annual report, this would cause serious problems for companies 
as nowadays sustainability reports are finalized later than the annual report.

Изменение 69
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложението за директива за подобряване на баланса между половете сред 
директорите без изпълнителни функции вече съдържа отчасти припокриващи се 
изисквания за докладване; Много национални инициативи, които се основават на 
законодателство и кодекси на корпоративно управление, насочени към 
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разработването на тези въпроси, следва да бъдат насърчавани и едва по-късно, ако се 
счете за необходимо, да бъдат разглеждани мерки на европейско равнище. Ако този 
параграф не се заличи, подобни прагове следва да се използват по отношение на 
задължението за докладване относно нефинансови въпроси.

Изменение 70
Томас Ман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 71
Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните 
и надзорните органи във връзка с 

описание на политиката на 
многообразие във връзка с аспекти, като 
възраст, пол, географски различия, 
образование и професионален опит, 
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аспекти, като възраст, пол, 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.

целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период.

Or. en

Изменение 72
Джийн Ламбърт
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

описание на политиката на 
многообразие по отношение на всички 
органи, по-специално
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия, 
увреждане, расов или етнически 
произход, 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.

Or. en

Обосновка

Не съществува основание за ограничаване на многообразието до административните, 
управителните и надзорните органи. Необходимо е политиките на многообразие да 
бъдат прилагани на всички равнища.
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Изменение 73
Ричард Хауит

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия, 
образование и професионален опит, 
целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период и 
стратегията за постигане на целите 
в политиката за многообразие. Ако 
дружеството няма такава политика, 
декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.

Or. en

Изменение 74
Томас Ман

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 78/660/ЕС
Член 53a

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки не предоставят 
изключенията, посочени в 
членове 1а, 11 и 27, в член 43, 
параграф 1, точки 7а) и 7б), в член 46, 
параграф 3, в членове 47 и 51 от 
настоящата директива, по 
отношение на дружества, чиито 

заличава се
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ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар по 
смисъла на член 4, параграф 1, 
точка 14) от Директива 2004/39/ЕО.

Or. de

Изменение 75
Филип Булан

Предложение за директива
Член 2 – точка 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.

Or. fr

Изменение 76
Филип Де Бакер

Предложение за директива
Член 2 – точка 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 през финансовата година 
надвишава 500, и за които, към 

Прегледът може да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси за служителите, зачитането на 
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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:

правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, включително:

Or. en

Изменение 77
Томас Ман

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 
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: 

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година надвишава 
1000, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 40 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 80 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. de

Изменение 78
Надя Хирш, Юрген Кройцман
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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 
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:

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година надвишава 
500, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 86 млн. евро или 
годишният оборот надвишава 
100 млн. евро, прегледът следва да 
включва и нефинансова декларация, 
съдържаща информация, отнасяща се 
поне до екологични и социални въпроси 
и въпроси за служителите, зачитането 
на правата на човека, борбата с 
корупцията и подкупите, включително:

Or. de

Обосновка

Член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО дава определение за малки и 
средни предприятия. След като в Съобщението броят на служителите беше удвоен, е 
целесъобразно също така да се удвоят критериите за 50 млн. евро годишен оборот и 
43 млн. евро годишен счетоводен баланс.

Изменение 79
Евелин Регнер

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 
през финансовата година надвишава 
500, и за които, към датата на 

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година надвишава 
250, и за които, към датата на 
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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: 

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, 
въпроси, свързани с равенството 
между половете, и въпроси за
служителите, зачитането на правата на 
човека, борбата с корупцията и 
подкупите, включително:

Or. de

Изменение 80
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 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 
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:

За котирани на борсата дружества 
майки на предприятия, които следва да 
бъдат консолидирани, и чийто общ 
среден брой на заетите лица през 
финансовата година надвишава 500, и за 
които, към датата на приключване, 
счетоводният баланс надвишава общо 
40 млн. евро или нетният оборот 
надвишава 80 млн. евро, прегледът 
следва да включва и нефинансова 
декларация или позоваване на 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се до въпроси, 
които са съществени за разбиране на 
развитието, резултатите или 
състоянието на дадено предприятие, 
включително поне до екологични 
въпроси и въпроси за служителите и —
на доброволна основа — например 
също и социални въпроси, зачитането 
на правата на човека, борбата с 
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корупцията и подкупите, включително:

Or. en

Изменение 81
Филип Булан

Предложение за директива
Член 2 – точка 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 
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:

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ 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 както до 
екологични, така и до социални 
въпроси и до въпроси за служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. fr

Изменение 82
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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Or. en

Изменение 83
Филип Булан

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – буква а) – алинея 3 – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

точното предназначение на 
инвестициите със социална 
насоченост.

Or. fr

Изменение 84
Филип Де Бакер

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

заличава се

Or. en

Изменение 85
Надя Хирш, Юрген Кройцман

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

заличава се

Or. de

Изменение 86
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 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 докладват относно един или 
няколко от тези въпроси, дружеството 
представя обяснение за това.

Or. en

Изменение 87
Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обяснението съдържа оценка на 
риска, във връзка с която е взето 
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решението да не се следват политики 
по отношение на тези въпроси.
Въздействието на дружествата 
върху обществото включва 
въздействията, причинени от 
дейността на докладващото 
дружество, както и от дейностите 
на други дружества, които са 
свързани с докладващото дружество 
чрез стопански връзки, като например 
инициативи за съвместни 
предприятия и вериги на доставки и 
подизпълнители.
Комисията приема до края на 2015 г. 
чрез делегирани актове съгласно 
член [49 от нова Директива 2013/34] и 
редовно осъвременява насоки за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация. Тези 
насоки ползват като основа 
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). 
Тези насоки съдържат ключови 
показатели за дейността (КПД) по 
въпросите, за които трябва да бъде 
предоставена информация. КПД, 
разработени за измерване на 
въздействието от дейността на 
дружеството по отношение на 
въпросите, свързани с околната среда, 
включват поне земеползване, ползване 
на вода, емисии на парникови газове и 
използване на материали. Насоките 
съдържат както общи разпоредби, 
така и разпоредби за отделни 
сектори.

Or. en
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Изменение 88
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б) – встъпителна част
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – буква б) – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавят се следните параграфи 4 и 5: б) Добавят се следните 
параграфи 4, 5 и 6:

Or. en

Изменение 89
Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато едно предприятие майка 
изготвя подробен доклад, 
съответстващ на същата финансова 
година, който се отнася до цялата 
група консолидирани предприятия, 
основаващ се на национални, 
европейски или международни рамки, 
и обхващащ информацията, 
предвидена в трета алинея на 
параграф 1, предприятието майка се 
освобождава от задължението за 
изготвяне на нефинансова декларация, 
посочена в трета алинея на 
параграф 1, при условие, че този 
подробен доклад е част от 
консолидирания годишен доклад за 
дейността.

заличава се

Or. en
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Изменение 90
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато едно предприятие майка изготвя 
подробен доклад, съответстващ на 
същата финансова година, който се 
отнася до цялата група консолидирани 
предприятия, основаващ се на 
национални, европейски или 
международни рамки, и обхващащ 
информацията, предвидена в 
трета алинея на параграф 1, 
предприятието майка се освобождава от 
задължението за изготвяне на 
нефинансова декларация, посочена в 
трета алинея на параграф 1, при 
условие, че този подробен доклад е част 
от консолидирания годишен доклад за 
дейността.

Когато едно предприятие майка изготвя 
отделен доклад, съответстващ на 
същата финансова година, който се 
отнася до цялата група консолидирани 
предприятия, основаващ се на 
национални, европейски или 
международни рамки, и обхващащ 
информацията, предвидена в 
трета алинея на параграф 1, 
предприятието майка се освобождава от 
задължението за изготвяне на 
нефинансова декларация, посочена в 
трета алинея на параграф 1, при 
условие, че този отделен доклад

a) е част от или е посочен в
консолидирания годишен доклад за 
дейността, или
б) е обществено достъпен на 
уебсайта на предприятието след 
публикуването на консолидирания 
годишен доклад за дейността

Or. en

Обосновка

The term “comprehensive report” has been changed to “separate report” as it might be 
interpreted wrongly to indicate that “comprehensive report” would be superior compared to 
the non-financial statement described in the directive proposal. Gathering the non-financial 
information to meet the deadline of annual report and financial statements would not be 
possible for all companies and companies might have to provide estimates as regards the 
sustainability reporting. Therefore the separate report could be published on the company’s 
website after the annual report has been published – as companies do nowadays.
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Изменение 91
Филип Де Бакер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предприятие майка, което също е 
дъщерно предприятие, се освобождава 
от задълженията, посочени в 
третата алинея на параграф 1, ако 
освободеното предприятие и неговите 
дъщерни предприятия са 
консолидирани във финансовите 
отчети и годишния доклад на друго 
предприятие, и ако този 
консолидиран годишен доклад е 
съставен в съответствие с 
третата алинея на параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 92
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – буква б) – точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 19, параграф 4 
от Директива 2013/34/ЕС държавите 
членки могат да освобождават 
малките и средните предприятия от 
задължението за включване на 
нефинансовата информация в своя 
доклад за дейността.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията изглежда означава, че член 19, параграф 4 от 
Директива 2013/34/ЕС, приета на 26 юни 2013 г., ще бъде отменен, което не следва да
се случва. Важно е този параграф да бъде запазен. Той се позовава на нефинансовите 
КПД, а не на нефинансовата декларация. В случай че настоящият параграф 4 се 
заличи, това би породило задължение за МСП да предоставят нефинансови ключови 
показатели за дейността. Това би довело до нежелана административна тежест за 
малките и средните предприятия. Държавите членки не биха могли да освобождават 
тези дружества от това задължение.

Изменение 93
Томас Ман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – бележка под линия 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Две години след влизане в сила 15. Пет години след влизане в сила

Or. de

Изменение 94
Томас Ман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – бележка под линия 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Първа година след крайния срок за 
транспониране

16. Втора година след крайния срок за 
транспониране

Or. de

Изменение 95
Томас Ман

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – бележка под линия 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Втора година след крайния срок за 
транспониране

17. Трета година след крайния срок за 
транспониране

Or. de


