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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива извежда на преден план значението на докладването на 
нефинансова информация от страна на дружествата. Директивата насочва вниманието 
към информацията относно околната среда, социалните въпроси и въпросите, свързани 
със служителите, зачитането на правата на човека и борбата срещу корупцията и 
подкупите. При все това докладчикът по становище счита, че е от първостепенно 
значение да се включи и призмата на пола. Балансираното съчетаване на изискваните 
елементи ще предостави възможност за предоставяне на акционерите на годишна 
нефинансова информация, която е от решаващо значение за резултатите на 
дружествата. 

Освен това докладчикът по становище е на мнение, че Директивата следва да се 
прилага спрямо дружества, в който броят на служителите надвишава 250 и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 милиона евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 милиона евро, за да може Директивата да окаже желаното 
въздействие.Предложените параметри са били упоменавани и преди в различни 
законодателни актове на ЕС и те често се използват за разграничаване на малките и 
средните предприятия от големите дружества. Повишаването на прозрачността 
изпълнява важна роля за ефективното функциониране на единния пазар. Способността 
за по-лесно сравняване на информацията относно начина, по който дружествата 
извършват своята дейност, може да помогне на инвеститорите и акционерите да вземат 
по-добри решения. 

Задължителното оповестяване на политиката за многообразие и особено на политиката 
за многообразие по отношение на пола оказва съществено въздействие върху 
резултатите на дружествата.  Освен това балансираното представителство на жените и 
мъжете в управителните съвети на дружествата е от полза за дружествата, тъй като то 
отразява демографските характеристики на ключови групи заинтересовани страни, 
например служителите, клиентите и инвеститорите. 

С цел да се осигури действително равенство между половете, дружествата се 
насърчават да извършват анализ на персонала, който следва да включва разбивка на 
данните по вид заетост, трудов договор и пол. Контингентът от талантливи хора, в 
рамките на който 60 % от завършилите висше образование в Европа са жени, следва да 
се използва по-ефикасно. За да се постигнат целите, свързани с многообразието по 
отношение на пола в големите дружества и групите предприятия, е необходимо 
дружествата да разработят политики, които предоставят възможност на жените да 
съвместяват семейния и личния живот. Освен това дружествата следва да организират 
обучения, действия за изграждане на капацитет и обмен на най-добри практики, както и 
да въвеждат системи за поддържане на контакти и за наставничество на работното 
място. 

Държавите членки следва да определят административните и финансовите санкции за 
дружествата, които нарушават разпоредбите на Директивата, както и да разработят 
политики за прилагане на Директивата и за докладване на резултатите от нея. При все 
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това Европейската комисия следва да предложи на държавите членки насоки относно 
най-добрите практики, което ще предостави възможност за принос от страна на 
организациите на гражданското общество. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

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, 
равенството между половете, 
служителите и социалните въпроси, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите. 
Декларацията трябва да включва 
описание на политиките, резултатите и 
рисковете, свързани с тези въпроси.

Or. en

Изменение 2

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 

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой и 
пола на служителите, общите активи 
и оборота. МСП следва да бъдат 
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допълнителни изисквания, а 
задължението в годишния отчет да бъде 
включена нефинансова декларация 
трябва да се прилага само за тези 
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

освободени от допълнителни 
изисквания, а задължението в годишния 
отчет да бъде включена нефинансова 
декларация трябва да се прилага само за
тези дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 250, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

Or. en

Изменение 3

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 членовете 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 
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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, по-специално 
многообразието 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. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Дружествата следва да 
приемат политики за многообразие, 
които допринасят за равновесието 
между професионалния и личния 
живот, и да насърчават 
наставничеството на работното 
място, поддържането на контакти и 
подходящото обучение за ръководни 
длъжности.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Дружествата следва да 
осигурят интегрирането на принципа 
на равенство между половете, да 
подкрепят развитието на човешките 
ресурси, както и да осигурят 
безопасна и здравословна работна 
среда.

Or. en

Изменение 6

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 

(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, 
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.  На
дружествата, които нямат такава 
политика, се налагат 
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те трябва да дадат ясно обяснение 
защо това е така.

административни и финансови 
санкции.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) В Европейския пакт за 
равенство между половете за периода 
2011—2020 г., приет на 7 март 2011 г., 
Съветът призна, че политиките за 
равенство между половете са от 
ключово значение за икономическия 
растеж, благоденствието и 
конкурентоспособността, потвърди 
ангажимента си да премахне 
неравнопоставеността между 
половете с оглед на постигането на 
целите на стратегията 
„Европа 2020“ и призова за действия 
за насърчаване на равното участие на 
жените и мъжете при вземането на 
решения на всички равнища и във 
всички области, за да се използват 
пълноценно способностите на всички. 
По въпросите, свързани с 
многообразието по отношение на 
пола, разпоредбите на настоящата 
директива следва да допълват 
разпоредбите на бъдещата директива 
за подобряване на баланса между 
половете сред директорите без 
изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и свързани с това мерки.

Or. en
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Изменение 8

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, равенството 
между жените и мъжете, 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 9

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

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 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
въпросите, свързани с околната среда, 
равенството между половете, 
социалните аспекти и служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:
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Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроси, то е обект на 
административни и финансови 
санкции.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, както и 
на въпросите, свързани с околната 
среда, социалните аспекти 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

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) За да се повиши прозрачността по 
отношение на равенството между 
половете на работното място, 
дружествата могат да предоставят 
анализи на целия си персонал, 
включително на възнагражденията 
на служителите, с разбивка на 
данните по вид заетост, трудов 
договор и пол.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46a – 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, 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 и 
многообразието на работното място, 
е важна част от по-доброто 
управление на човешкия капитал и от 
практиката в областта на 
равенството. Ако дружеството няма 
такава политика, то е обект на 
административни и финансови 
санкции.

Or. en

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 
въпросите, свързани с околната среда, 
равенството между половете, 
социалните аспекти и служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. en

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато предприятията, включени в 
консолидацията, разглеждани като цяло, 
не следват политики във връзка с един 
или няколко от тези въпроси, на 
дружеството се налагат 
административни и финансови 
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санкции.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 2 – параграф 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 въпросите, 
свързани с околната среда, 
социалните аспекти 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

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. За да се повиши прозрачността по 
отношение на равенството между 
половете на работното място, 
дружествата могат да предоставят 
анализи на целия си персонал, 
включително на възнагражденията 
на служителите, с разбивка на 
данните по вид заетост, трудов 
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договор и пол.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
[…] г. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки осигуряват 
ефективни средства за наблюдаване и 
прилагане на пълното и точно 
оповестяване на нефинансовата 
информация от дружествата в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива. Държавите 
членки въвеждат в сила законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобразят с настоящата директива, не 
по-късно от […] г. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Насоки на Комисията

Комисията определя кои са най-
добрите практики и разработва в 
срок от една година след влизането в 
сила на настоящата директива 
насоки за най-добрите практики по 
отношение на докладването от 
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предприятията в сътрудничество с 
организациите на гражданското 
общество, с цел да се подпомогнат 
дружествата при процеса на 
докладване.

Or. en


