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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 и рисковете, свързани с тези 
въпроси, като се взема предвид 
цялостната верига на стойност на 
дружествата.

Or. en

Обосновка

Нефинансовата декларация следва да обхваща не само преките операции на 
дружествата, но и въздействието на тези операции по цялата верига на стойност.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази (7) При предоставянето на тази 
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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.

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,
глобалната инициатива за отчитане, 
Проекта за разкриване на 
информация относно въглеродните 
емисии(CDP) и  Съвета по стандарти 
за разкриване на информация относно 
въглеродните емисии (CDSB). Тази 
разпоредба се прилага, без да се 
засягат изискванията на 
настоящата директива или други 
актове от законодателството на 
Европейския съюз или указания, които 
съдържат по-специфични правила за 
дружества във връзка с 
оповестяването на нефинансова 
информация. 

Or. en

Обосновка

Време е да се сложи край на объркването, свързано с наличието на твърде много 
рамки за докладване, която води до разпокъсаност и несъпоставимост.  
Препоръчаните международни рамки са международно признатите минимални 
изисквания за отговорно поведение на многонационални дружества. Всички държави, 
членуващи в ОИСР, вече са правно задължени да гарантират, че техните 
многонационални дружества ги спазват, така че следва да не се допуска каквато и да 
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била допълнителна тежест.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) 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 
настоящия момент или в бъдещ 
момент, така че всяко 
възстановяване от отрицателно 
въздействие да бъде поне до същото 
или до равностойно положение преди 
настъпването на неблагоприятното 
въздействие.

Or. en

Обосновка

За да се избегне административната тежест върху дружествата, Ръководните 
принципи на ООН препоръчват използването на оценки на въздействието за 
дружествата, за да бъдат установявани действително или потенциално най-
сериозните въздействия, и се препоръчва директивата  да следва същия подход.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9 a) Рисковете от неблагоприятни 
въздействия могат да произтичат от 
собствените инициативи  на 
дружествата или могат да бъдат 
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свързани с дейността на 
дружествата, продуктите или 
услугите чрез делови отношения, 
включително с техните доставчици, 
клиенти, подизпълнители или други 
делови партньори.  Следователно е 
необходимо това да бъде отразявано в 
информацията, предоставяна от 
дружествата, относно техните 
политики, рискове и резултати.

Or. en

Обосновка

Веригите за доставка несъмнено представляват съществен риск за дружествата, за 
общностите, сред които те извършват дейност, и за клиентите.   Значителното 
използване на ресурси, като например вода, земя, материали и въглерод, се наблюдава 
по-скоро във веригата на доставки, а не в самото дружество.  Тази загриженост е 
вече интегрирани в достиженията на правото на Съюза на ad hoc основа и следва да 
бъде отразявана последователно в настоящото предложение.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) 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 
директива Комисията 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, 
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защитени от нормите на 
международното право.

Or. en

Обосновка

Това ще намали административната тежест върху предприятията и ще оптимизира 
успеха на директивата, като се предоставя повече сигурност за дружествата, без 
това да бъде пряко изискване на законодателството.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Държавите членки гарантират, 
че са въведени адекватни и ефективни 
механизми за налагане на цялостно, 
точно и надеждно оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива. За да се предостави по-
ефективно ниво на защита, 
физическите и юридическите лица, 
които имат законен интерес да 
гарантират, че разпоредбите на 
настоящата директива се спазват, 
следва да имат правото да участват
в производствата, които евентуално 
възникват.

Or. en

Обосновка

Всяка от целите, които предложението цели да постигне, се накърнява от 
корпоративно неспазване.   За да се противодейства на това, е необходимо да 
съществува механизъм, чрез който лицата, имащи законни интереси,  могат да 
налагат спазването на тези разпоредби. Точните подробности на подобен механизъм 
е най-подходящо да се разглеждат на равнището на държавите членки.   Полезни 
примери за това могат да бъдат намерени в законодателството на ЕС относно 
потребителите и в антидискриминационното законодателство.
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Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишният доклад включва справедлив 
преглед на развитието и изпълнението 
на стопанската дейност на дружеството 
и неговото състояние, заедно с описание 
на главните рискове и несигурности, 
пред които е изправено.

Годишният доклад включва справедлив 
преглед на развитието и изпълнението 
на стопанската дейност на дружеството 
и неговото състояние, заедно с описание 
на главните рискове и несигурности, 
пред които е изправено, като по този 
начин се онагледява неговата 
дължима грижа.

Or. en

Обосновка

Дължимата грижа е в основата на големите международни рамки, като например 
насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека:  тя обхваща начините, по които дружествата 
проактивно установяват, предотвратяват и смекчават рисковете и въздействията, 
които те представляват за обществото.

Изменение 8

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 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 интегрира и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
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въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
като се взема предвид цялостната 
верига на доставки на дружествата, 
включително:

Or. en

Обосновка

Непосредствено след скандала с конското меса и с рухването на фабричната сграда в 
Бангладеш стана ясно, че веригите на доставка представляват съществен риск за 
дружествата, общностите и клиентите.  Тези опасения вече са отразени в 
достиженията на правото на Общността за конкретни случаи , като Европейският 
парламент е признал значението на  веригата на доставки  в Резолюция 2010/2205 
(INI).   Използването на думата „интегрира“ отразява намерението да бъде 
насърчавано изготвянето на рационализиран и интегриран доклад, а не на 
допълнителни отделни доклади.

Изменение 9

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, включително 
средносрочни и дългосрочни цели, 
следвана от предприятието по 
отношение на тези въпроси;

Or. en

Обосновка

Дружествата трябва да оповестяват целите, които са си поставили в тези области, 
така че заинтересованите страни да могат  да оценяват съобщаваните резултати.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а) 
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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 и делови отношения, 
и как дружеството ги управлява.

Or. en

Обосновка

Както се признава в големите международни рамки,  като например насоките на 
ОИСР за многонационалните предприятия и Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека, рисковете от вредни последици могат да възникнат във връзка с 
преките  дейности на дружествата или могат да бъдат пряко свързани с дейността 
на дружествата, с продуктите или услугите, произтичащи от дадени делови 
отношения.  Следователно трябва да бъдат разглеждани рисковете по цялата верига 
на доставки на дадено дружество.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

анализ на използването на ресурси, 
включващ поне използването на земя, 
използването на вода, емисиите на 
парникови газове и използването на 
минерали

Or. en

Обосновка

В Пътната карта на Европейската комисия от 2011 г. за ефективно използване на 
ресурсите бяха предложени тези четири основни ресурсни показателя за допълване на 
първоначалния водещ показател за вътрешното потребление на материали.   
Европейският парламент подкрепи с голямо мнозинство тяхното приемане и 
Комисията ги предложи в консултациите  относно измерването на използването на 
ресурсите. Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите призова 
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за използването на тези показатели, за да се даде ясен знак на всички стопански 
субекти.  Настоящото предложение предоставя съответната рамка.

Изменение 12

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 и в такъв 
случай уточнява на кои рамки се 
основава1.

__________________
1Като например Глобалният договор 
на ООН, Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, Насоките на 
ОИСР за многонационалните 
предприятия, Международната 
организация по стандартизация (ISO) 
26000, Тристранната декларация на 
МОТ относно многонационалните 
предприятия и социалната политика 
и Глобалната инициатива за 
отчитане. 

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а) 
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в) 
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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, на 
правата на човека, социалните и 
екологичните въздействия, анализът 
включва както финансови, така и 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.

Or. en

Обосновка

 Смисълът на реформата, която цели да се гарантира по-добра прозрачност и 
разбиране на нефинансовото представяне и въздействие на дружеството, следва да 
бъде отразен и по отношение на критериите за използване на ключовите показатели 
за дейността (КПД).

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от 12 месеца след приемането 
на директивата Комисията 
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

Това ще повиши полезността, съгласуваността и сравнимостта на нефинансовата 
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информация, предоставяна от дружествата, и по този начин ще оптимизира  
корпоративната устойчивост и способността на заинтересованите страни да 
изискват отчетност от дружествата.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
са въведени адекватни и ефективни 
механизми за наблюдение и налагане 
на цялостно, точно и надеждно 
оповестяване на нефинансова 
информация от дружествата в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива.
2. Държавите членки гарантират, че 
съдебните и/или административните 
процедури за привеждане в изпълнение 
на задълженията по настоящата 
директива са достъпни за всички 
лица, включително юридическите 
лица, които в съответствие с 
критериите, определени в тяхното 
национално законодателство, имат 
законен интерес да гарантират 
спазването на разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Всяка от целите, които предложението цели да постигне, се накърнява от 
корпоративно неспазване.   За да се противодейства на това, е необходимо да 
съществува механизъм, чрез който лицата, имащи законни интереси,  могат да 
налагат спазването на тези разпоредби. Точните подробности на подобен механизъм 
е най-подходящо да се разглеждат на равнището на държавите членки.   Полезни 
примери за това могат да бъдат намерени в законодателството на ЕС относно 
потребителите и в антидискриминационното законодателство.
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Изменение 16

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

Това следва да отразява Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равното третиране на лица от различни раси или етнически 
произход.   Уврежданията са също едно от основанията за дискриминация, които са 
намерили отражение в антидискриминационното законодателство на ЕС, и също 
така са признати като такива в член 10 от Договора за ЕС.


