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Изменение 22
Брита Томсен

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, 
равенството между половете и 
многообразието, 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 23
Мойца Клева Кекуш

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се осигури по-висока степен 
на прозрачност, Комисията следва да 
въведе изискването трансграничните 
дружества във всички сектори да 
докладват за всяка отделна държава, 
като изисква от тях да оповестяват 
информация като естеството на 
дейността на дружеството и 
нейното въздействие върху 
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обществото, географското му 
разположение, оборота, броя на 
служителите, които работят на 
пълно работно време, както и 
многообразието по отношение на 
пола, по-специално равновесието 
между половете сред висшите 
ръководни длъжности, с цел да се 
осигурят равни условия за 
европейските дружества и 
инвеститори.  

Or. en

Изменение 24
Марина Янакудакис

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) С цел да се спомогне за 
многообразието, дружествата и 
предприятията следва да бъдат 
насърчавани да стимулират 
участието на жените в 
управителните съвети и 
ръководството като начин за 
повишаване на ефективността на 
вземането на решения като 
стопанска и икономическа 
необходимост. 
Дружествата и предприятията 
следва да бъдат насърчавани да 
въведат процес за подготовка на 
жени, готови да заемат ръководни и 
управленски функции, който да 
насърчава, подкрепя и развива 
таланта на жените на всички нива и 
на всеки етап от професионалното 
им развитие.
Поради това би било важно да се 
положат градивни усилия в 
сътрудничество с всички 
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заинтересовани лица, като например 
лицата, занимаващи се с подбор на 
персонала, работните групи и 
неправителствените организации, с 
цел използване на уменията на 
жените в стопанската дейност чрез 
доброволна, направлявана от 
стопанския сектор промяна, която 
обхваща обмена на най-добри 
практики в рамките на ЕС и извън 
него.
Дружествата следва да бъдат 
насърчавани да спомагат за 
повишаване на осведомеността и да 
предлагат програми за 
наставничество и подкрепа чрез 
участие в мрежи за служителките по 
отношение на възможностите за 
заемане на ръководни длъжности в 
рамките на тяхната организация, с 
цел да се извлече полза от познанията 
и опита на специалистите в 
дружеството.

Or. en

Изменение 25
Брита Томсен

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 

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, като се отчитат 
средният брой служители, общите 
активи и оборотът. 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 
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служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

служители надвишава 250 и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

Or. en

Изменение 26
Йоанна Катажина Скшидлевска

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-многообразни 
управителни съвети.

(15) Многообразието на компетенции и 
становища на членовете на 
административните, управителните и 
надзорните органи на дружествата, 
включително многообразието по 
отношение на пола, спомага за 
доброто разбиране на организацията на 
предприятията и стопанските 
дейности. Вече е признат фактът, че 
многообразието по отношение на 
пола, особено при ръководните 
длъжности, допринася за 
корпоративното управление, 
качеството на вземаните решения и 
резултатите на дружествата. Освен 
това многообразието в рамките на 
управителните съвети представлява 
предимство за дружествата, тъй 
като съставът на управителните 
съвети отразява демографските 
характеристики на ключовите групи 
заинтересовани страни, например 
служители, клиенти и инвеститори. 
Също така 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“. 
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По този начин то допринася за 
ефективен надзор на управлението и 
успешно управление на дружеството. 
Следователно би било важно да се 
повиши прозрачността и да се 
хармонизират въпросите, свързани с 
политиката за многообразие, по-
специално многообразие по 
отношение на пола, която дружествата 
водят. По този начин пазарът ще бъде 
информиран за практиките за 
корпоративно управление и ще окаже 
индиректен натиск върху дружествата 
за по-многообразни управителни 
съвети.

Or. pl

Изменение 27
Йоанна Катажина Скшидлевска

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Дружествата следва да 
осигурят, че съображенията, 
свързани с пола, се вземат под 
внимание по отношение на всички 
аспекти на тяхната дейност в 
същата степен, както и други 
съображения; те следва да подкрепят 
развитието на човешките ресурси и 
да гарантират наличието на 
безопасна и здравословна работна 
среда.

Or. pl

Изменение 28
Ираче Гарсия Перес
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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.

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с пола и други аспекти като
възраст, географски различия, наличие 
на увреждания, образование и 
професионален опит следва да се 
прилага само за големи дружества, 
регистрирани за борсова търговия. 
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.

Or. en

Изменение 29
Брита Томсен

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, 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 
отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол и 
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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.

други, наличие на увреждания, 
географски различия, образование и 
професионален опит следва да се 
прилага само за големи дружества, 
регистрирани за борсова търговия, и 
за регистрирани за борсова търговия 
публични 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.

Or. en

Изменение 30
Марина Янакудакис

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Тъй като целта на настоящата 
директива да се повиши 
значимостта, последователността и 
съпоставимостта на информацията, 
оповестявана от дружествата в 
целия Европейски съюз, не може да 
бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и 
поради тази причина може да бъде 
постигната по-добре на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за Европейски съюз. В 

заличава се
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съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за 
постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 31
Брита Томсен

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в частност от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително 
правото на свободна стопанска 
инициатива, правото на зачитане на 
личния живот и защитата на личните 
данни. Настоящата директива трябва да 
се прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

(18) Настоящата директива зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати в частност от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, включително 
недискриминацията и равенството 
между половете, правото на свободна 
стопанска инициатива, правото на 
зачитане на личния живот и защитата на 
личните данни. Настоящата директива 
трябва да се прилага в съответствие с 
тези права и принципи.

Or. en

Изменение 32
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 1 – параграф -1 (нов)
Директива 78/660/ЕИО
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1, параграф 1 се заменя със 
следния текст:
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Мерките за съгласуване, предвидени в 
настоящата директива, се прилагат 
към законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
допуснатите до борсова търговия 
публични предприятия и следните 
видове дружества:

Or. en

Изменение 33
Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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.

a) 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 то е 
изправено, както и описание на 
неговото въздействие върху 
равенството между половете, 
обществото, околната среда и 
правата на човека.

Or. en

Изменение 34
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 250 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
надвишава общо 17,5 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 35 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите и 
многообразието, зачитането на правата 
на човека, борбата с корупцията и 
подкупите, като се взема под внимание 
цялата верига на доставки на 
дружествата, включително:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 35
Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 500 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 250 и за които към датата на 
приключване счетоводният баланс 
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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:

надвишава общо 20 милиона евро или 
нетният оборот надвишава 40 милиона 
евро, прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите и 
равенството между половете, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
като се взема под внимание цялата 
верига на доставки на дружествата,
включително:

Or. en

Изменение 36
Марейе Корнелисен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) 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.

Or. en

Обосновка

Няма причина докладването за политиката на многообразие при управлението на 
дружеството да се прилага единствено за дружества, които ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички големи дружества, които 
отговарят на определението в този член, следва да докладват за своята политика на 
многообразие. Ето защо предложението на Комисията за изменение на член 46а 
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следва да се премести в член 46, параграф 1, който обхваща и големите дружества, 
които не са допуснати до борсова търговия.

Изменение 37
Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) описание на въздействието на 
неговата дейност върху равенството 
между половете, правата на човека, 
обществото и околната среда, 
произтичащо от самата дейност на 
дружеството или от неговите 
отношения с трети страни;

Or. en

Изменение 38
Марейе Корнелисен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) обособени по пол данни за 
средното заплащане на служителите 
на час през отчетния период;

Or. en

Обосновка

Докладването на нефинансова информация следва да включва също анонимна 
информация относно разликата в заплащането на жените и мъжете в рамките на 
дадено дружество. Това ще хвърли светлина върху резултатите на отделните 



AM\1008927BG.doc 15/23 PE522.760v02-00

BG

дружества във връзка с намаляването на трайната разлика в заплащането на 
жените и мъжете в ЕС.

Изменение 39
Брита Томсен

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 тази информация 
дружеството следва да се основава или 
на рамката на ЕС, или на 
ръководните принципи на 
Организацията на обединените нации 
за бизнеса и правата на човека и 
насоките на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) за 
многонационалните предприятия, и 
съответно дружеството уточнява на 
кои рамки се основава.

Or. en

Изменение 40
Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, както и 
на неговото въздействие върху 
обществото, околната среда и 
правата на човека, включително от 



PE522.760v02-00 16/23 AM\1008927BG.doc

BG

конкретната стопанска дейност. гледна точка на равенството между 
половете, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Or. en

Изменение 41
Марина Янакудакис

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

ж) 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.

ж) описание на политиката на 
многообразие на голямото дружество 
по отношение на административните, 
управителните и надзорните органи 
може да се предоставя на доброволни 
начала и може да се разглежда като 
пример за добра практика в 
стопанските среди и сред 
потребителите. То може да включва
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. Големите 
предприятия не могат при каквито и 
да е обстоятелства да бъдат 
подлагани на административни и 
финансови санкции за неспазване на 
тези изисквания или да бъдат 
принуждавани да оповестяват 
размера на възнагражденията на 
служителите или други 
чувствителни данни, доколкото те 
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спазват законодателството в 
областта на защитата на данните.

Or. en

Изменение 42
Ливия Ярока

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

ж) 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.

ж) 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. 
Ефективното наблюдение, свързано с 
равните възможности, 
многообразието на работното място 
и борбата срещу дискриминацията, е 
важна част от по-доброто 
управление на човешкия капитал и от 
практиката в областта на 
равенството. Ако дружеството няма 
такава политика, декларацията съдържа 
ясно и обосновано обяснение относно 
причините за това.

Or. en

Изменение 43
Ираче Гарсия Перес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с пола и 
други аспекти като възраст, пол, 
географски различия, наличие на 
увреждания, 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

Изменение 44
Брита Томсен

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

ж) 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.

ж) описание на политиката на 
многообразие на дружеството и 
допуснатото до борсова търговия 
публично предприятие по отношение 
на административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти 
като възраст, пол и други, наличие на 
увреждания, 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 
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причините за това.

Or. en

Изменение 45
Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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.

1. 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, 
както и описание на тяхното 
въздействие върху равенството 
между половете, както и върху 
обществото, околната среда и 
правата на човека.

Or. en

Изменение 46
Марейе Корнелисен

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

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 

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

250, и за които, към датата на 
приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 17,5 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 35 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите и 
многообразието, зачитането на правата 
на човека, борбата с корупцията и 
подкупите, като се взема под внимание 
цялата верига на доставки на 
дружествата, включително:

Or. en

Обосновка

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

Изменение 47
Брита Томсен

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

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 

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 приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
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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:

нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани с равенството 
между половете и служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
като се взема под внимание цялата 
верига на доставки на дружествата,
включително:

Or. en

Изменение 48
Марейе Корнелисен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) 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;

Or. en

Изменение 49
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – подточка iii a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) описание на въздействието на 
неговата дейност върху равенството 
между половете, правата на човека, 
обществото и околната среда, 
произтичащо от самата дейност на 
дружеството или от неговите 
отношения с трети страни;

Or. en

Изменение 50
Марейе Корнелисен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) обособени по пол данни за 
средното заплащане на служителите 
на час през отчетния период;

Or. en

Обосновка

Докладването на нефинансова информация следва да включва също анонимна 
информация относно разликата в заплащането на жените и мъжете в рамките на 
дадено дружество. Това ще хвърли светлина върху резултатите на отделните 
дружества по отношение на намаляването на трайната разлика в заплащането на 
жените и мъжете в ЕС.

Изменение 51
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При предоставяне на тази информация 
дружеството се основава или на 
рамка на ЕС, или на ръководните 
принципи на Организацията на 
обединените нации за бизнеса и 
правата на човека и насоките на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) 
за многонационалните предприятия,
и съответно дружеството уточнява 
на кои рамки се основава. 

Or. en

Изменение 52
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието, 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, както и на отражението 
върху обществото, околната среда и 
правата на човека, включително от 
гледна точка на равенството между 
половете, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Or. en


