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Изменение 1
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. поддържа становището, че 
доброволният характер на КСО 
следва отново да се превърне в 
определяща ключова характеристика 
и, че Комисията следва да 
разграничава по-ясно (1) 
първоначалното схващане за КСО, 
което означава филантропска 
дейност, посредством която 
бизнесът изпълнява отговорността, 
поета към обществото, (2) социална 
дейност на бизнеса, която се основава 
на закони, правила и международни 
стандарти, и (3) антисоциална 
дейност на бизнеса, която нарушават 
законите, правилата и 
международните стандарти и е 
експлоативна по своя характер, като 
пример за това може да се посочи 
наемането на работа на деца или 
принудителния труд; изразява 
съжаление, че тези три аспекта 
нееднократно се разглеждат заедно 
при разискването относно КСО;
Остро осъжда антисоциалните 
действия на бизнеса и счита, че е 
нужно да се упражнява по-голям 
натиск с цел държавите да бъдат 
принудени да транспонират 
международните стандарти в 
националното законодателство и да 
ги прилагат; изрично приветства 
бизнеса–по-специално малките и 
средните предприятия–за 
доброволната им филантропска 
дейност, в която намира израз КСО и, 
ще я защитава и подпомага; счита, че 
в едно свободно общество, бизнесът 
следва да не бъде принуждаван да 
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извършва полезни дейности;

Or. de

Изменение 2
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; категорично се застъпва за
корпоративната социална отговорност 
(КСО); посочва, че много предприятия 
– по-специално малките и средните  
представляват отличен пример в 
тази област;

Or. de

Изменение 3
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; застъпва се за корпоративната 
социална отговорност (КСО); посочва,
че когато бизнесът поема 
отговорност към обществото, 
околната среда и служителите, той 
създава положение, при което всички 
печелят, което служи за разширяване 
на основата на доверието, 
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необходимо за икономически успех; 
счита, че превръщането на КСО в 
част от устойчива бизнес стратегия 
е в интерес на бизнеса и на 
обществото;

Or. de

Изменение 4
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

1. подчертава, че настоящата 
световна икономическа криза 
възникна поради съществени грешки 
по отношение на прозрачността, 
отчетността, отговорността и
краткосрочността; и, че ЕС е 
задължен да гарантира, че тези уроци 
са научени не само от банките, но и 
от всички предприятия; приветства 
намерението на Комисията да проведе 
проучвания на Евробарометър относно 
доверието в бизнеса; счита, че 
корпоративната социална отговорност 
(КСО) може да допринесе в пълна 
степен за възстановяването на 
изгубеното доверие, тъй като то е 
абсолютно необходимо за 
икономическото възстановяване;
призовава резултатите да бъдат 
цялостно разискани и всички 
заинтересовани страни да 
предприемат действия съобразно 
тях;

Or. en

Изменение 5
Malika Benarab-Attou
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото
възстановяване;

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че обвързващата и
съответно приложената 
корпоративна социална отговорност 
(КСО) може да допринесе в пълна 
степен за възстановяването на 
изгубеното доверие, тъй като то е 
абсолютно необходимо за едно 
устойчиво икономическо
възстановяване;

Or. en

Изменение 6
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може 
да допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе 
проучвания на Евробарометър 
относно доверието в бизнеса; 
счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО), ако 
се прилага от всички, а не само 
от големите предприятия, 
може да допринесе в пълна 
степен за възстановяването на 
изгубеното доверие, тъй като то е 
абсолютно необходимо за 
икономическото възстановяване;

Or. fr
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Изменение 7
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване и, че тя може успешно 
да смекчи социалните последици от 
икономическата криза;

Or. en

Изменение 8
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
социална отговорност (КСО) може да 
допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

1. приветства намерението на 
Комисията да проведе проучвания на 
Евробарометър относно доверието в 
бизнеса; счита, че корпоративната 
обществена отговорност (КОО) може 
да допринесе в пълна степен за 
възстановяването на изгубеното 
доверие, тъй като то е абсолютно 
необходимо за икономическото 
възстановяване;

Or. fr
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Изменение 9
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да 
заместят подходящото 
регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, но 
счита, че те ще укрепят 
съществуващите частни и 
доброволни инициативи в областта 
на КСО чрез създаване на минимални 
принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество 
заинтересовани страни и 
прозрачност;

2. подчертава, че развитието на КСО 
следва да се основава, преди всичко на 
саморегулирането и 
самоорганизирането на пазара;
отбелязва в същото време, че 
държавната администрация следва 
да окаже подкрепа чрез създаване на 
подходящи условия за сътрудничество 
в областта на КСО и да предостави 
подходящи средства и инструменти, 
като например система от стимули;

Or. pl

Изменение 10
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да 
заместят подходящото 
регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, но 
счита, че те ще укрепят 
съществуващите частни и доброволни 
инициативи в областта на КСО чрез 
създаване на минимални принципи, за
да се осигури последователност, 
същественост, участие на множество 
заинтересовани страни и прозрачност;

2. счита, че съвместно регулиране и 
саморегулиране ще укрепят 
съществуващите частни и доброволни 
инициативи в областта на КСО, така че
да се осигури последователност, 
същественост, участие на множество 
заинтересовани страни и прозрачност;
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Or. de

Изменение 11
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да 
заместят подходящото 
регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, но 
счита, че те ще укрепят 
съществуващите частни и доброволни 
инициативи в областта на КСО чрез 
създаване на минимални принципи, за
да се осигури последователност, 
същественост, участие на множество 
заинтересовани страни и прозрачност;

2. подчертава, че филантропските 
дейности в областта на КСО от 
страна на предприятията трябва да 
бъдат доброволни, тъй като това е 
въпрос на принцип; подкрепя и е 
решен да защитава съществуващите 
частни и доброволни инициативи в 
областта на КСО; счита, че
минималните принципи относно КСО, 
изготвени доброволно, биха могли да 
са полезни с цел да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност

Or. de

Изменение 12
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя 
от областите, обхващани от КСО, но 
счита, че те ще укрепят съществуващите 
частни и доброволни инициативи в 
областта на КСО чрез създаване на 
минимални принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране, с оглед 
на социалните и екологичните 
изисквания, в две от областите, 
обхващани от КСО, но счита, че те ще 
укрепят съществуващите частни и 
доброволни инициативи в областта на 
КСО чрез създаване на минимални 
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участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност;

принципи, за да се осигури 
последователност, участие на 
множество заинтересовани страни и 
прозрачност и чрез улесняване на 
създаването на органи за одит, 
специализирани в КСО;

Or. fr

Изменение 13
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя
от областите, обхващани от КСО, но 
счита, че те ще укрепят 
съществуващите частни и доброволни 
инициативи в областта на КСО чрез 
създаване на минимални принципи, за 
да се осигури последователност, 
същественост, участие на множество 
заинтересовани страни и прозрачност;

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране могат да заместят 
регламентирането във всяка от 
областите, обхващани от КСО и счита, 
че съществуващите частни и 
доброволни инициативи в областта на 
КСО може да създадат минимални 
принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност;

Or. en

Изменение 14
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, но счита, 
че те ще укрепят съществуващите 

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, като 
например трудови практики и 
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частни и доброволни инициативи в 
областта на КСО чрез създаване на 
минимални принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност;

практики на заетостта, права на 
човека, практики в областта на 
околната среда, но счита, че следва да 
се превърнат в правнообвързващи и 
следователно ефективно да подобрят 
съществуващите частни и доброволни 
инициативи в областта на КСО чрез 
създаване на минимални основни 
принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност;

Or. en

Изменение 15
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, но счита, 
че те ще укрепят съществуващите 
частни и доброволни инициативи в 
областта на КСО чрез създаване на 
минимални принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност;

2. подчертава, че съвместно регулиране 
и саморегулиране не могат да заместят 
подходящото регламентиране в никоя от 
областите, обхващани от КСО, но счита, 
че те ще укрепят съществуващите 
частни и доброволни инициативи в 
областта на КСО чрез създаване на 
минимални принципи, за да се осигури 
последователност, същественост, 
участие на множество заинтересовани 
страни и прозрачност; счита, че 
саморегулирането трябва да включва 
разпоредба за „достъп до правни 
средства за защита“ в съответствие 
с „третия стълб“ от Ръководните 
принципи на ООН за бизнес и права на 
човека;

Or. en
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Изменение 16
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че е от съществено 
значение да се осигури подходящо 
предоставяне на услуги и спазване на 
принципите на лоялната конкуренция 
на единния пазар, като се включи 
социален критерий във възлагането на 
обществени поръчки с максимална 
прозрачност, заедно с клаузите на 
МОТ, като важно условие с цел 
гарантиране на благоприятна 
социална стойност за дейността в 
областта на КСО. Това може да 
насърчи и стремежа към по-
целесъобразна и ефективна дейност в 
областта на КСО в рамките на 
промишлените сектори;.

Or. ro

Изменение 17
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отхвърля твърдението, че 
малките предприятия носят по-
малка отговорност от големите, 
просто защото нямат отделна 
инфраструктура за КСО; счита, че 
трябва да се създадат осезаеми 
прагове, за да се вземат предвид 
нуждите на малкия бизнес, във всички
нови законодателни предложения, 
свързани с КСО, които предстои да 
бъдат внесени; въпреки това 
призовава за европейска дейност, 
която да се основава на опита на 
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Италия посредством регионалната 
търговска камара и на Франция и 
нейните спестовни банки 
(инициативата Cordé), за да се 
създаде осведоменост и видимост на 
приноса на малкия бизнес чрез 
групиране на малките предприятия 
по местоположение или сектор;

Or. en

Изменение 18
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да стартира „Общност за 
обмяна на практики“ за КСО, счита, че 
това трябва да е в допълнение към 
кодекса за добри практики за съвместно 
регулиране и саморегулиране, 
позволяващ на всички заинтересовани 
страни да се включат в процес на 
колективно учене, с цел да подобрят 
ефективността и отчетността на 
дейностите за КСО, в които участват 
множество заинтересовани страни;

3. приветства намерението на 
Комисията да стартира „Общност за 
обмяна на практики“ за социални 
дейности от страна на бизнеса; счита, 
че това трябва да е в допълнение към 
кодекса за добри практики за съвместно 
регулиране и саморегулиране, 
позволяващ на всички заинтересовани 
страни да се включат в процес на 
колективно учене, с цел да подобрят 
ефективността и отчетността на 
дейностите, в които участват множество 
заинтересовани страни;

Or. de

Изменение 19
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намерението на 3. приветства намерението на 
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Комисията да стартира „Общност за 
обмяна на практики“ за КСО, счита, че 
това трябва да е в допълнение към 
кодекса за добри практики за съвместно 
регулиране и саморегулиране, 
позволяващ на всички заинтересовани 
страни да се включат в процес на 
колективно учене, с цел да подобрят 
ефективността и отчетността на 
дейностите за КСО, в които участват 
множество заинтересовани страни;

Комисията да стартира „Общност за 
обмяна на практики“ за КСО, счита, че 
това трябва да е в допълнение и трябва 
да надхвърля кодекса за добри практики 
за съвместно регулиране и 
саморегулиране, позволяващ на всички 
заинтересовани страни да се включат в 
процес на колективно учене, с цел да 
подобрят ефективността и отчетността 
на дейностите за КСО, в които участват 
множество заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 20
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намерението на 
Комисията да стартира „Общност за 
обмяна на практики“ за КСО, счита, че 
това трябва да е в допълнение към 
кодекса за добри практики за съвместно 
регулиране и саморегулиране, 
позволяващ на всички заинтересовани 
страни да се включат в процес на 
колективно учене, с цел да подобрят
ефективността и отчетността на 
дейностите за КСО, в които участват 
множество заинтересовани страни;

3. приветства намерението на 
Комисията да стартира „Общност за 
обмяна на практики“ за КСО, счита, че 
това трябва да е в допълнение към 
кодекса за добри практики за съвместно 
регулиране и саморегулиране, 
позволяващ на всички заинтересовани 
страни да се включат в общ процес на 
учене, с цел да засилят ефективността 
на дейностите за КСО, в които участват 
множество заинтересовани страни;

Or. de

Изменение 21
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. поддържа становището, че 
прозрачността и достоверността на 
дейностите в областта на КСО биха 
могли да се гарантират, ако бъдат 
създадени минимални стандарти;
отбелязва, че при всички случаи 
минималните стандарти в тази 
област следва да обхващат 
участието на представители на 
служителите и профсъюзите, както 
и на други заинтересовани страни с 
оглед на съдържание, принудително 
изпълнение и мониторинг, с оглед на 
участието на веригата на добавената 
стойност и независим преглед на 
съответствието със 
самоналожените задължения;

Or. de

Изменение 22
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе законодателно 
предложение относно
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса;
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от 
социални и екологични въздействия, 
както и от влиянието на сферата, 
свързана с правата на човека; 
призовава за амбициозно 
предложение, което да постави ЕС в 
основата на много актуални

4. Отнася се критично към
намерението на Комисията да внесе 
законодателно предложение относно
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса; не може да 
приеме, че доброволните 
филантропски дейности на бизнеса
следва да подлежат на задължително 
докладване, тъй като това 
противоречи на свободното общество 
и би създало бюрокрация и разходи, 
които сериозно биха застрашили 
доброволния ангажимент – особено в 
дружества с по-малко от 500 
работници и служители; призовава за 
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международни инициативи относно 
задължителната корпоративна 
отчетност във връзка с 
устойчивостта и което изцяло да 
съответства на целта за извършване 
на интегрирано отчитане, 
понастоящем разработено от Съвета 
по международно интегрирано 
отчитане, световната норма до края 
на десетилетието;

много по-голяма диференциация и за 
по-внимателно използване на 
термина корпоративна социална 
отговорност (КСО), който по 
същество означава неформална, 
интуитивна подкрепа за 
филантропски КСО каузи;  открито 
приветства целта за разкриване на 
нарушения на правата на човека и 
престъпни схеми, и настоятелно 
призовава държавите да ги наказват с 
най-голяма строгост; счита, че 
поради престъпленията на малцина, 
бизнесът като цяло е опозорен и 
може да бъде подложен на наказание 
под формата на изисквания за 
докладване, при цялата допълнителна 
работа и разходи, до които това води;  
призовава Комисията да представи 
диференцирани предложения;

Or. de

Изменение 23
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе законодателно 
предложение относно 
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса;
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от социални 
и екологични въздействия, както и от 
влиянието на сферата, свързана с 
правата на човека; призовава за 
амбициозно предложение, което да 
постави ЕС в основата на много 
актуални международни инициативи 

4. Изразява съгласие, че въпросът за 
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса изисква 
допълнително разглеждане;
подчертава обаче, че нито едно 
решение не трябва да създава 
прекомерна административна 
тежест, особено не и за МСП; 
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от социални 
и екологични въздействия, както и от 
влиянието на сферата, свързана с 
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относно задължителната 
корпоративна отчетност във връзка с 
устойчивостта и което изцяло да 
съответства на целта за извършване 
на интегрирано отчитане, 
понастоящем разработено от Съвета 
по международно интегрирано 
отчитане, световната норма до края 
на десетилетието;

правата на човека;

Or. pl

Изменение 24
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе законодателно 
предложение относно
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса;
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от 
социални и екологични въздействия, 
както и от влиянието на сферата, 
свързана с правата на човека; 
призовава за амбициозно 
предложение, което да постави ЕС в 
основата на много актуални 
международни инициативи относно 
задължителната корпоративна 
отчетност във връзка с 
устойчивостта и което изцяло да
съответства на целта за извършване на
интегрирано отчитане, понастоящем 
разработено от Съвета по международно 
интегрирано отчитане, световната 
норма до края на десетилетието;

4. Одобрява намерението на Комисията 
да внесе законодателно предложение 
относно „разпространението на 
нефинансова информация“ от бизнеса, 
което ще позволи на ЕС да насърчава 
европейския бизнес да прилага 
Ръководните принципи на ООН за 
бизнес и права на човека1 и 
„Глобалния договор“ на ООН; счита, 
че горепосоченото предложение
следва да съответства на интегрирано 
отчитане, понастоящем разработено от 
Съвета по международно интегрирано 
отчитане; изтъква в допълнение, че 
въздействието на бизнес действията 
и социалния ангажимент могат също 
да бъдат измерени от финансова 
гледна точка;  

__________________
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1 Доклад на специалния представител 
на генералния секретар по въпроса за 
правата на човека и 
транснационалните корпорации и 
други стопански предприятия, John 
Ruggie: „Ръководни принципи за 
бизнес и права на човека: прилагане на 
рамката на ООН „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за 
защита“, 21 март 2011 г. 

Or. xm

Изменение 25
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе законодателно
предложение относно
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса;
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от социални 
и екологични въздействия, както и от 
влиянието на сферата, свързана с 
правата на човека; призовава за
амбициозно предложение, което да 
постави ЕС в основата на много 
актуални международни инициативи
относно задължителната
корпоративна отчетност във връзка с 
устойчивостта и което изцяло да 
съответства на целта за извършване 
на интегрирано отчитане, понастоящем 
разработено от Съвета по международно 
интегрирано отчитане, световната норма 
до края на десетилетието;

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе предложение 
относно „разпространението на 
нефинансова информация“ от бизнеса;
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от социални 
и екологични въздействия, както и от 
влиянието на сферата, свързана с 
правата на човека; призовава за 
предложение относно доброволна
корпоративна отчетност във връзка с 
устойчивостта изцяло в съответствие 
с целта за извършване на интегрирано 
отчитане, понастоящем разработено от 
Съвета по международно интегрирано 
отчитане, световната норма до края на 
десетилетието;

Or. en
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Изменение 26
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе законодателно 
предложение относно
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса;
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от социални 
и екологични въздействия, както и от 
влиянието на сферата, свързана с 
правата на човека; призовава за 
амбициозно предложение, което да 
постави ЕС в основата на много 
актуални международни инициативи 
относно задължителната корпоративна 
отчетност във връзка с устойчивостта и 
което изцяло да съответства на целта за 
извършване на интегрирано отчитане, 
понастоящем разработено от Съвета по 
международно интегрирано отчитане, 
световната норма до края на 
десетилетието;

4. изцяло подкрепя намерението на 
Комисията да внесе законодателно 
предложение относно
„разпространението на нефинансова 
информация“ от бизнеса; изразява 
поздравления, че настоящото 
предложение се основава на 
широкоспектърни публични 
консултации, както и на поредица от 
семинари със съответните 
заинтересовани страни,
предупреждава, че употребата на 
термина „нефинансова“ следва да не 
прикрива реалните финансови 
последствия върху бизнеса от социални 
и екологични въздействия, както и от 
влиянието на сферата, свързана с 
правата на човека; призовава за 
амбициозно предложение, което да 
постави ЕС в основата на много 
актуални международни инициативи 
относно задължителната корпоративна 
отчетност във връзка с устойчивостта и 
което изцяло да съответства на целта за 
извършване на интегрирано отчитане, 
понастоящем разработено от Съвета по 
международно интегрирано отчитане, 
световната норма до края на 
десетилетието;

Or. en

Изменение 27
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. Призовава Комисията да разгледа 
въпроса за подвеждащия маркетинг, 
свързан със социалните последици и 
въздействието върху околната среда 
на дейността на дружествата в 
контекста на Директивата за 
нелоялните търговски практики;

Or. en

Изменение 28
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. Призовава Комисията съответно 
да предложи ясна законодателна 
рамка, която да направи 
задължително разпространението на 
нефинансова информация от страна 
на големи европейски дружества и 
която да конкретизира минималното 
количество информация, което 
трябва да бъде предоставено 
(включително данни за околната 
среда, отчитане на разходите през 
целия жизнен цикъл, социалните 
аспекти, по-специално спазване на 
правата на човека, и управление), и 
методологията; отбелязва, че също 
така следва да бъде предоставена 
информация по отношение на 
подизпълнителите и веригите на 
снабдяване; призовава за изготвянето 
на опростени рамкови разпоредби, 
които да могат да бъдат приети от 
МСП;
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Or. it

Изменение 29
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. призовава за незабавни мерки на 
европейско равнище за борба с 
недопустимата практика на 
предоставяне на заблуждаваща 
информация относно 
екологосъобразното въздействие на 
продукти, която не само измамва и 
подвежда потребителите, органите 
и инвеститорите, но също така 
подкопава доверието в 
корпоративната отговорност като 
ефективен инструмент за 
приобщаващ и устойчив растеж;  

Or. it

Изменение 30
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. осъжда корпоративната корупция и 
укриването на данъци; призовава 
Комисията да постави нов акцент 
върху тези въпроси в разискването 
относно КСО под заглавието „добро 
управление“;

5. осъжда остро корпоративната 
корупция и укриването на данъци;
отказва обаче да сложи в една група 
тези две престъпления с понятието 
за КСО, предвид факта, че КСО 
свидетелства за филантропски 
дейности от страна на бизнеса;
категорично отхвърля широкото 
осъждане на бизнеса; счита за 
несправедлива стратегията да се 
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злоупотребява с нарушаването на 
закона от страна на няколко 
дружества, което следва да бъде 
енергично осъдено във всяко 
отношение, като претекст за 
налагане на общо задължение за КСО; 
призовава за далеч по-обективен и 
диференциран подход към дебата;

Or. de

Изменение 31
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. осъжда корпоративната корупция и 
укриването на данъци; призовава 
Комисията да постави нов акцент върху 
тези въпроси в разискването относно 
КСО под заглавието „добро 
управление“;

5. осъжда корпоративната корупция и 
укриването на данъци; счита, че 
корпоративната прозрачност трябва 
да се разшири до открити и отчетни 
отношения за дружествата в и извън 
Европа; че отговорните дружества 
трябва да заемат енергична и 
публична позиция срещу корупцията 
на всички равнища и по всяко време; 
осъжда всички опити за избягване на 
справедливото данъчно облагане във 
всички държави, в които 
дружествата извършват дейност; и 
въпреки че дружествата имат 
задължение да се произнасят по 
публични въпроси, будещи 
загриженост, включително правата 
на човека, техните лобистки 
дейности трябва сами по себе си да 
бъдат напълно прозрачни и да 
спазват изцяло демократичните 
принципи; призовава Комисията да 
постави нов акцент върху тези въпроси 
в разискването относно КСО под 
заглавието „добро управление“;

Or. en
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Изменение 32
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. осъжда корпоративната корупция и 
укриването на данъци; призовава 
Комисията да постави нов акцент 
върху тези въпроси в разискването 
относно КСО под заглавието „добро 
управление“;

»;

5. осъжда корпоративната корупция и 
укриването на данъци; призовава 
Комисията да постави нов акцент върху 
тези въпроси в разискването относно 
КСО под заглавието „добро 
управление“; подчертава важността 
на предлагането на специално 
обучение в областта на КСО в 
университетите и в училищата по 
бизнес и мениджмънт;

Or. fr

Изменение 33
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приветства разискването в 
Комисията на опасностите от 
предоставянето на заблуждаваща 
информация относно 
екологосъобразното въздействие на 
продукти и намерението на 
Комисията да разгледа 
възможността някои КСО да водят 
до подвеждаща реклама;
настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, че са въведени 
необходимите механизми за подаване 
на жалби, за да се гарантира, че 
външните заинтересовани участници 
могат да оспорват, включително по 
правен път когато е необходимо, 
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подвеждаща или невярна реклама и да 
търсят ефективни санкции, 
включително корекции и наказания;
счита, че подобен приобщаващ и 
балансиран подход ще създаде доверие 
във всички заинтересовани страни и 
граждани, че инициативите на ЕС в 
областта на КСО са обективни, 
справедливи и заслужаващи доверие;

Or. en

Изменение 34
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подкрепя предложението на 
Комисията да бъдат задължени 
инвестиционните фондове и 
финансовите институции да 
информират всичките си клиенти за 
всички етични критерии или 
критерии за отговорно инвестиране, 
които прилагат, или за всички 
стандарти или кодекси, които 
спазват;

Or. it

Изменение 35
Richard Howitt

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. Строгата надлежна проверка в 
областта на правата на човека и 
прозрачността са особено необходими 
за осигуряването на отговорност на 
снабдителската верига, измерването 
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на характеристиките от гледна 
точка на устойчивостта на 
европейския бизнес, и борбата с 
избягването на данъци и незаконни 
парични потоци. Текущите 
парламентарни разисквания относно 
акта на ЕС за прозрачност на 
добивната и дърводобивната 
промишленост (2011/0307(COD)), 
прегледът на директивата срещу 
изпирането на пари и обявеният 
проектозаконодателен акт за 
докладването на нефинансова 
информация осигуряват 
възможности за подобряване на 
прозрачността на дружествата с 
тази цел; 

Or. en

Изменение 36
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че връзката между 
добра корпоративна отговорност и 
добро корпоративно управление може
да бъде постигната единствено, ако 
КСО е основна част от дружеството, 
оказваща влияние върху ежедневната 
му финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

6. подчертава, че корпоративната
отговорност не трябва да бъде сведена 
до маркетингов инструмент, а че 
единственият начин да бъде развита 
в пълна степен е КСО да бъде 
заложена в цялостната бизнес 
стратегия и да бъде прилагана и 
превръщана в реалност в
ежедневната дейност;

Or. de

Изменение 37
Thomas Mann



PE501.898v01-00 26/28 AM\920994BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е
основна част от дружеството, оказваща
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

6. би счел за добре дошло, ако връзката 
между добра корпоративна отговорност 
и добро корпоративно управление би 
могла да бъде постигната по начин, при 
който КСО би станала основна част от 
дружеството и също така би оказвала
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че повече 
стратегии в областта на КСО биха 
могли да бъдат одобрени на равнище 
управителен съвет.

Or. de

Изменение 38
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е 
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната, ако наред с другото, КСО е 
част от дружеството, оказваща влияние 
върху ежедневната му финансова 
стратегия; счита, че Комисията следва 
да проучи възможностите да гарантира, 
че стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

Or. pl

Изменение 39
Malika Benarab-Attou

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е 
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е
задължителна за дружествата и е
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

Or. en

Изменение 40
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е 
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е 
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да насърчава 
одобряването на стратегията за КСО на 
равнище управителен съвет.

Or. en

Изменение 41
Richard Howitt
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е 
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет.

6. подчертава, че връзката между добра 
корпоративна отговорност и добро 
корпоративно управление може да бъде 
постигната единствено, ако КСО е 
основна част от дружеството, оказваща 
влияние върху ежедневната му 
финансова стратегия; счита, че 
Комисията следва да проучи 
възможностите да гарантира, че 
стратегията за КСО е одобрена на 
равнище управителен съвет в 
дружеството; призовава Комисията и 
държавите членки да въведат кодекси 
за отговорно корпоративно планиране 
и управление на ресурсите, които 
отразяват важността на 
отговорността за всички в 
дружеството и които установяват 
силната връзка между показателите 
на дружеството от гледна точка на 
околна среда, права на човека и от 
социална гледна точка и неговите 
финансови резултати;

Or. en


