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Изменение 24
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) По отношение на мерките на 
равнище управителен съвет 
настоящата директива не нарушава 
Директивата за капиталовите 
изисквания на Европейския 
парламент и на Съвета (2013/36/ЕС) и 
Директива за подобряване на баланса 
между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и свързани с това мерки 
(XXXX/XX/ЕС).

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да бъде съгласувана с четвъртата Директива за 
капиталовите изисквания и с предстоящата Директива за подобряване на баланса 
между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки.

Изменение 25
Юта Щайнрук

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, 

(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, 
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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.

свързани с околната среда, социалните 
въпроси и въпросите, свързани с 
равенството между половете, 
интеграцията и заетостта, 
включително наличието на социален 
диалог, свободата на сдружаване, 
спазването на колективното 
договаряне и зачитането на правата 
на професионалните съюзи, както и
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите. 
Декларацията трябва да включва 
описание на политиките, резултатите, 
инцидентите, които заслужават да 
се споменат, през периода на 
докладване, и рисковете, свързани с 
тези въпроси.

Or. de

Изменение 26
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази 
информация компаниите могат да 
разчитат на националните рамки, на 
основаните на законодателството на 
ЕС рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит 
(EMAS), и на международните рамки, 
като например Глобалния договор на 
Организацията на обединените нации 
(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 

(7) При предоставянето на тази 
информация компаниите могат да 
разчитат на Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), 
както и на Тристранната декларация на 
Международната организация на труда 
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане.
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стандартизация (ISO) 26000,
Тристранната декларация на 
Международната организация на труда 
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане.

(Насоките на ОИСР имат по-широка 
референтна рамка в сравнение с 
насоките на други рамки. Ако се 
допусне всички посочени източници да 
бъдат използвани като насоки, се 
изключва възможността за 
съпоставимост на политиките, 
свързани с КСО, на различните 
предприятия.)

Or. de

Изменение 27
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази 
информация компаниите могат да 
разчитат на 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 

(7) При предоставянето на тази 
информация дружествата 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, 
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Международната организация на труда 
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане.

Тристранната декларация на 
Международната организация на труда 
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане. 
Освен това Комисията следва да 
издаде насоки с необвързващ 
характер, за да се поясни кои от 
гореспоменатите модели най-добре 
подхождат на конкретните видове 
нефинансова отчетна информация. 
Това ще гарантира, че дружествата, 
които попадат в обхвата на 
настоящата директива, използват 
тези модели последователно в 
рамките на целия единен пазар. Тези 
насоки на Комисията допълнително 
ще опростят извършването на 
съпоставяне между дружествата 
съгласно съображение 6.

Or. en

Обосновка

Различните рамки, посочени от Комисията като модели, които да бъдат следвани, 
могат да объркат дружествата. С издаването на насоки с необвързващ характер 
Комисията следва да помогне да се изясни какво има предвид като подходящи рамки 
съгласно вида на нефинансовата отчетна информация. Освен това, ако Комисията 
разработи тези насоки, ще се улесни съпоставянето между дружествата в рамките 
на целия единен пазар.

Изменение 28
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) При предоставянето на тази 
информация компаниите могат да 
разчитат на рамки, на основаните на 
законодателството на ЕС рамки, 
като например Схемата за 
екологично управление и одит 

(7) При предоставянето на тази
нефинансова информация
дружествата следва да се основават 
като минимум на Ръководните 
принципи за бизнеса и правата на 
човека за прилагане на рамката на ООН
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(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.

„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Освен това дружествата могат да се 
основават на национални, базирани на 
ЕС или международни рамки и в 
такъв случай следва да уточняват на 
кои рамки се основават.

Тъй като големият брой различни 
рамки за отчитане затруднява 
съпоставимостта на нефинансовата 
информация, едновременно с факта, 
че рамките за отчитане могат да 
доведат до увеличаване на разходите 
за постигане на съответствие за 
дружествата, по-специално за МСП, 
би било от полза за Съюза да създаде 
законодателен акт с ясен набор 
критерии за нефинансово отчитане.
Тази обща рамка на Съюза за 
отчитане би гарантирала съгласувано 
прилагане в рамките на целия единен 
пазар и условия на равнопоставеност 
за икономическите оператори. 
Комисията следва да разработи тези 
критерии, включително подходящи 
ключови показатели за изпълнението, 
въз основа на съществуващите 
международни рамки, посочени в 
първия параграф, както и да 
предложи законодателен акт в тази 
връзка, най-късно до края на 2018 г. С 
този законодателен акт Комисията 
следва да предложи придобиването на 
обвързващ характер за тези 
критерии.
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Or. en

Изменение 29
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В параграф 47 от заключителната 
декларация на Организацията на 
обединените нации на конференцията 
„Рио +20“, със заглавие „Бъдещето, 
което искаме“13, се признава важността 
на корпоративната отчетност във връзка 
с устойчивостта и компаниите се 
насърчават, когато е целесъобразно, да 
разглеждат възможността за 
интегриране на информацията за 
устойчивото развитие в своя цикъл на 
докладване. В нея също така се 
насърчават предприятията, 
заинтересованите правителства и 
заинтересованите страни, с подкрепата 
на системата на Организацията на 
обединените нации, когато това е 
подходящо, да разработват модели за 
най-добри практики и да улесняват 
интегрирането на финансовата и 
нефинансовата информация, като вземат 
предвид опита от вече съществуващите 
рамки.

(8) В параграф 47 от заключителната 
декларация на Организацията на 
обединените нации на конференцията 
„Рио +20“, със заглавие „Бъдещето, 
което искаме“13, се признава важността 
на корпоративната отчетност във връзка 
с устойчивостта и дружествата се 
насърчават, когато е целесъобразно, да 
разглеждат възможността за 
интегриране на информацията за 
устойчивото развитие в своя цикъл на 
докладване. В нея също така се 
насърчават предприятията, 
заинтересованите правителства и 
заинтересованите страни, с подкрепата 
на системата на Организацията на 
обединените нации, когато това е 
подходящо, да разработват модели за 
най-добри практики и да улесняват 
интегрирането на финансовата и 
нефинансовата информация, като вземат 
предвид опита от вече съществуващите 
рамки. Следователно, съгласно 
настоящата директива следва да се 
изисква дружествата от ЕС да 
публикуват нефинансовите си 
декларация, както част от 
финансовите отчети.

__________________ __________________

13 Обединени нации, „Бъдещето, което 
искаме“, заключителен документ от 
Конференцията на Организацията на 
обединените нации за устойчиво 
развитие „Рио+20“, A/CONF.216/L.1

13 Обединени нации, „Бъдещето, което 
искаме“, заключителен документ от 
Конференцията на Организацията на 
обединените нации за устойчиво 
развитие „Рио+20“, A/CONF.216/L.1
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Or. en

Изменение 30
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Веригата на доставка е 
неразделна част от създаването на 
стойност за по-голямата част от 
дружествата, както и от 
потенциалните рискове, които 
дружеството или предприятието 
може да създаде не само за себе си, но 
и в по-общ план в обществото. 
Поради това следва да се гарантира, 
че когато това е възможно, 
информацията, която се съдържа в 
нефинансовата декларация, включва 
данните от цялата верига за 
доставка.

Or. en

Изменение 31
Юта Щайнрук

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 

(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 
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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.

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. de

Изменение 32
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общите активи и оборота, и 
да бъде органичен до дружествата, 
допуснати до борсова търговия. 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 
допуснати до борсова търговия
дружества, чийто среден брой 
служители надвишава 500, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 20 
млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 40 млн. евро.

Or. en

Обосновка

Основанието за настоящия проект за директива е да се гарантира, че всяко голямо 
предприятие осигурява широка прозрачност за заинтересованите страни, 
гражданите и данъкоплатците. Всъщност техните дейности, както и обхватът им, 
са такива, че към тях се проявява обществен интерес за по-широка прозрачност не 
само по отношение на финансовата информация. За да се избегне обаче създаването 
на прекомерни разходи за регулаторните органи, би било разумно единствено 
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налагането на задължително изискване, което се ограничава до големите и до 
допуснатите до борсова търговия дружества.

Изменение 33
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейският съвет от 
22 май 2013 г. призова за 
задължителното въвеждане на 
отчитане по държави за всички 
големи дружества и групи, като част 
от преразглеждането на 
Директива 2013/34/EС. Поради това, 
за да се осигури по-голяма 
прозрачност на плащанията, които 
се извършват към правителствата, 
големите предприятия и 
дружествата от обществен интерес, 
следва да оповестяват съществените 
плащания, извършени към 
правителствата на държавите, в 
които те осъществяват дейност. 
Когато това е възможно, такива 
оповестявания следва да се 
публикуват като приложение към 
годишните или към консолидираните 
финансови отчети.

Or. en

Изменение 34
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Както се изисква от член 51а, (14) Както се изисква от член 51а, 
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буква д) от Директива 78/660/ЕИО, 
отчетът на законово установените 
одитори следва да съдържа също така 
становище относно съответствието 
или относно други аспекти на 
годишния доклад, включително и
нефинансовата информация, съдържаща 
се в годишния отчет, по отношение на 
годишните счетоводни отчети за същата 
финансова година.

буква д) от Директива 78/660/ЕИО, 
отчетът на законово установените 
одитори следва да съдържа също така 
становище под формата на декларация
относно нефинансовата информация, 
съдържаща се в годишния отчет, както 
и свързаното с това съответствие,
по отношение на годишните счетоводни 
отчети за същата финансова година.

Or. en

Изменение 35
Сирпа Пиетикяйнен

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, 
увреждане, 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 
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обяснение защо това е така.

Or. en

Изменение 36
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква a) – 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 
съответното дружество и неговото 
състояние и на цялата верига на 
снабдяване, заедно с описание на 
главните рискове и несигурности, пред 
които е изправено. В тази връзка 
рисковете включват финансови 
несигурности, както и неспазването 
на социални и екологични стандарти.

Or. de

Изменение 37
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Прегледът представлява балансиран и 
изчерпателен анализ на развитието и 
изпълнението на стопанската дейност на 
дружеството и неговото състояние в 
съответствие с неговата големина и 
сложността на дейността му.

Прегледът представлява балансиран и 
изчерпателен анализ на развитието и 
изпълнението на стопанската дейност на 
дружеството и неговото състояние в 
съответствие с неговата големина и 
сложността на дейността му. 



PE521.487v01-00 14/42 AM\1005512BG.doc

BG

Работническите и надзорните съвети 
са включени в разработването на 
публикацията. Докладите на
предприятията се проверяват от 
независим орган. Неспазването на 
изискванията за оповестяване се 
санкционира от държавите членки.

Or. de

Изменение 38
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Подходящата нефинансова информация се различава от един стопански сектор до 
друг. Информация, която може да е изключително уместна за някои дружества и в 
този смисъл се е създал пазарен натиск, може да не е уместна за други. 
Следователно, дружествата следва да могат сами да решават дали подобно 
докладване има смисъл по начина, по който то е предвидено в настоящата версия на 
изискванията за докладване.
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Изменение 39
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
надвишава 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 относно въздействието 
на дейността на дружествата върху 
обществото, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани с равенството 
между половете и заетостта, 
включително наличието на социален 
диалог, свободата на сдружаване, 
спазването на колективното 
договаряне и зачитането на правата 
на професионалните съюзи, както и 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. de

Изменение 40
Малкълм Харбър

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

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

За дружества, допуснати до борсова 
търговия, 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:

Or. en

Обосновка

Основанието за настоящия проект за директива е да се гарантира, че всяко голямо 
предприятие осигурява широка прозрачност за заинтересованите страни, 
гражданите и данъкоплатците. Всъщност техните дейности, както и обхватът им, 
са такива, че към тях се проявява обществен интерес за по-широка прозрачност не 
само по отношение на финансовата информация. За да се избегне обаче създаването 
на прекомерни разходи за регулаторните органи, би било разумно единствено 
налагането на задължително изискване, което се ограничава до големите и до 
допуснатите до борсова търговия дружества.

Изменение 41
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

рисковете за дружеството и за 
обществото, свързани с тези въпроси, 
и как дружеството ги управлява; в тази 
връзка рисковете за дружеството 
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включват финансови несигурности, 
както и неспазването на социални и 
екологични стандарти.

Or. de

Изменение 42
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Решението дали да изпълняват политики за КСО е оставено на дружествата. В 
подобен случай може да се направи заключение, че дружеството не счита тези 
политики за уместни по отношение на стопанската си дейност и /или че 
инвеститорите не проявяват съществен интерес към тази информация. Не е ясно 
защо в такъв случай дружеството следва да дава обяснение за това.

Изменение 43
Юта Щайнрук

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

заличава се
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представя обяснение за това.

Or. de

Изменение 44
Корнелис де Йонг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то представя 
обяснение за това. Обяснението 
съдържа оценка на риска на 
решението за неизпълнение на 
политиките по тези въпроси.
Въздействието на дружествата 
върху обществото включва 
въздействията, причинени от 
дейността на докладващото 
дружество, както и от дейностите 
на други дружества, които са 
свързани с докладващото дружество 
чрез стопански връзки, като например 
инициативи за съвместни 
предприятия и вериги на доставки и 
подизпълнители.
Европейският съвет и Комисията 
приемат до края на 2015 г. насоки за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация, и редовно 
ги актуализират. Тези насоки ползват 
като основа Ръководните принципи за 
бизнеса и правата на човека за 
прилагане на рамката на 
Организацията на обединените нации 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
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Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Тези насоки съдържат ключови 
показатели за дейността (КПД) по 
въпросите, за които трябва да бъде 
предоставена информация. КПД, 
разработени за измерване на 
въздействието от дейността на 
дружеството във връзка с околната 
среда, включват поне земеползване, 
ползване на вода, емисии на парникови 
газове и използване на материали. 
Насоките съдържат както общи 
разпоредби, така и разпоредби за 
отделни сектори.

Or. en

Изменение 45
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
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 се основава на 
Насоките за многонационалните 
предприятия на Организацията за 
икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) и на показателите 
на Глобалната инициатива за 
отчитане (ГИО).

Or. de

Изменение 46
Малкълм Харбър

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) – 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 
основава.

Във връзка с тези рамки, не по-късно 
от 24 месеца след публикуването на 
настоящата директива, 
Европейската комисия издава насоки 
с необвързващ характер относно 
подходящите специфични рамки за 
конкретни видове нефинансова 
отчетна информация с цел 
опростяване на съпоставимостта 
при нефинансовото отчитане в 
рамките на целия единен пазар.
Европейската комисия изготвя тези 
насоки след консултации с 
държавите членки, националните 
регулаторни органи, дружествата и 
организациите на гражданското 
общество.

Or. en

Обосновка

Различните рамки, посочени от Комисията като модели, които да бъдат следвани, в 
съответното съображение, могат да объркат дружествата. С издаването на насоки 
с необвързващ характер Комисията следва да помогне да се изясни какво има предвид 
като подходящи рамки съгласно вида на нефинансовата отчетна информация. Освен 
това, ако Комисията разработи тези насоки, ще се улесни съпоставянето между 
дружествата в рамките на целия единен пазар.

Изменение 47
Сирпа Пиетикяйнен

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) – 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 се основава 
като минимум на Ръководните 
принципи за бизнеса и правата на 
човека за прилагане на рамката на 
Организацията на обединените нации 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Дружеството може да се основава в 
допълнение и на национални, базирани 
на ЕС или международни рамки и в 
такъв случай уточнява на кои рамки се 
основава.

Най-късно до 31 декември2018 г. 
Комисията приема, посредством 
делегирани актове съгласно член [49 
от нова Директива 2013/34], 
критерии за обща европейска рамка за 
нефинансово отчитане, като редовно 
ги актуализира. Тези критерии се 
основават на съществуващите 
национални, европейски или 
международни рамки и съдържат 
ключови показатели за дейността 
(КПД) по въпросите, по които трябва 
да се предоставя информация.

Or. en

Изменение 48
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При това данните, свързани със 
заетостта, включват поне следните 
показатели:

Or. de

Изменение 49
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

броя на лицата, заети в рамките на 
договори за изработка;

Or. de

Изменение 50
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

текучеството на служители;

Or. de

Изменение 51
Юта Щайнрук
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

производителност на предприятието 
при заетост на пълно работно време, 
непълно работно време и при 
временна заетост;

Or. de

Изменение 52
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 – буква ив) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

степента на профсъюзна 
организираност, включително 
процентен дял на работниците и 
служителите, обхванати от 
колективни споразумения;

Or. de

Изменение 53
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
Член 46 – параграф 1 – буква б) – алинея 3 – буква иг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

съотношението на основното 
възнаграждение за мъжете спрямо 
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основното възнаграждение на 
жените.

Or. de

Изменение 54
Юрген Кройцман

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

 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, анализът 
включва финансови и — когато това е 
целесъобразно — нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Or. en

Изменение 55
Корнелис де Йонг

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

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

Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството и неговото 
въздействие върху обществото, 
околната среда и правата на човека, 
както и за прозрачността и 
съпоставимостта на прегледа, 
анализът включва както финансови, 
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така и нефинансови ключови показатели 
за дейността (КПД), имащи отношение 
към конкретната стопанска дейност.

Or. en

Изменение 56
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въпреки значението на нефинансовата информация дружествата следва да имат 
свободата да решават как и къде я публикуват. Дружества, които вече публикуват 
отделни доклади, следва да могат да продължат да го правят.

Изменение 57
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 – точка 2 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46a – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Вече съществуват законови изисквания относно оповестяването на състава на 
управителния съвет. Освен това предложената позиция поставя точни параметри, 
което има за цел да уреди конкретна форма на политика на разнообразието, вместо
само да придаде задължителен характер на оповестяването.

Изменение 58
Сирпа Пиетикяйнен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
като възраст, пол, географски различия, 
образование и професионален опит, 
целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период. Ако 
дружеството няма такава политика, 

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

политика, декларацията съдържа ясно и 
обосновано обяснение относно 
причините за това.

Or. en

Изменение 59
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 1а (нов)
Директива 2013/34/ЕС
Член 18 – параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Отчитане по държави

2a. В бележките към финансовите 
отчети голямото предприятие и 
дружество от обществен интерес 
оповестява по държава членка и по 
трета страна, в която е установено, 
следната консолидирана информация 
за финансовата година:
а) наименование(я), естество на 
дейностите и географско 
местоположение;
б) оборот;
в) брой на служителите, изчислен на 
база пълно работно време;
г) продажби и покупки;
д) печалби или загуби преди 
облагането;
е) данъци върху печалбите или 
загубите;
ж) получени държавни субсидии.
(Това следва да се постави преди член 1 
на настоящата директива)

Or. en
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Изменение 60
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Консолидираният годишен отчет 
включва справедлив преглед на 
развитието и изпълнението на 
стопанската дейност и състоянието на 
предприятията, включени в 
консолидацията като цяло, заедно с 
описание на главните рискове и 
несигурности, пред които са изправени.

Консолидираният годишен отчет 
включва справедлив преглед на 
развитието и изпълнението на 
стопанската дейност и състоянието на 
предприятията и техните доставчици, 
включени в консолидацията като цяло, 
заедно с описание на главните рискове и 
несигурности, пред които са изправени. 
В тази връзка рисковете включват 
финансови несигурности, както и 
неспазването на социални и 
екологични стандарти.

Or. de

Изменение 61
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Прегледът анализира по балансиран 
начин развитието и резултатите от 
бизнеса и положението на 
предприятието, включено в 
консолидацията като цяло, в 
съответствие с размера и сложността на 
стопанската дейност.

Прегледът анализира по балансиран 
начин развитието и резултатите от 
бизнеса и положението на 
предприятието, включено в 
консолидацията като цяло, в 
съответствие с размера и сложността на 
стопанската дейност. Работническите 
и надзорните съвети са включени в 
разработването на публикацията.
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Докладите на предприятията се 
проверяват от независим орган. 
Неспазването на изискванията за 
оповестяване се санкционира от 
държавите членки.

Or. de

Изменение 62
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – встъпителна 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 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, включително:

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година 
надвишава 500, и за които, към датата 
на приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва, където е 
целесъобразно, и нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се по-специално до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, включително:

Or. en

Обосновка

Подходящата нефинансова информация се различава от един стопански сектор до 
друг. Информация, която може да е изключително уместна за някои дружества и в 
този смисъл се е създал пазарен натиск, може да не е уместна за други. 
Следователно, дружествата следва да могат сами да решават дали подобно 
докладване има смисъл по начина, по който то е предвидено в настоящата версия на 
изискванията за докладване.
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Изменение 63
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – встъпителна 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 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането 
на правата на човека, борбата с 
корупцията и подкупите, включително:

За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 
през финансовата година надвишава
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 относно въздействието 
на дейността на дружествата върху 
обществото, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани с равенството 
между половете и заетостта, 
включително наличието на социален 
диалог, свободата на сдружаване, 
спазването на колективното 
договаряне и зачитането на правата на
професионалните съюзи, както и 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. de

Изменение 64
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Основанието за настоящия проект за директива е да се гарантира, че всяко голямо 
предприятие осигурява широка прозрачност за заинтересованите страни, 
гражданите и данъкоплатците. Всъщност техните дейности, както и обхватът им, 
са такива, че към тях се проявява обществен интерес за по-широка прозрачност не 
само по отношение на финансовата информация. За да се избегне обаче създаването 
на прекомерни разходи за регулаторните органи, би било разумно единствено 
налагането на задължително изискване, което се ограничава до големите и до 
допуснатите до борсова търговия дружества.

Изменение 65
Сирпа Пиетикяйнен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За дружества майки на предприятия, 
които следва да бъдат консолидирани, и 
чийто общ среден брой на заетите лица 

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

през финансовата година 
надвишава 500, и за които, към датата 
на приключване, счетоводният баланс 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, като се взема предвид 
цялостната верига на доставки на 
дружествата, включително:

Or. en

Изменение 66
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

рисковете за дружеството и за 
обществото, свързани с тези въпроси, 
и как дружеството ги управлява; в тази 
връзка рисковете за дружеството 
включват финансови несигурности, 
както и неспазването на социални и 
екологични стандарти.

Or. de

Изменение 67
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Решението дали да изпълняват политики за КСО е оставено на дружествата. В 
подобен случай може да се направи заключение, че дружеството не счита тези 
политики за уместни по отношение на стопанската си дейност и /или че 
инвеститорите не проявяват съществен интерес към тази информация. Не е ясно 
защо в такъв случай дружеството следва да дава обяснение за това.

Изменение 68
Юта Щайнрук

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

заличава се

Or. de

Изменение 69
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
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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, те 
представят обяснение за това. 
Обяснението съдържа оценка на 
риска на решението за неизпълнение 
на политиките по тези въпроси.
Въздействието на дружествата 
върху обществото включва 
въздействията, причинени от 
дейността на дружеството, 
включено в консолидацията, както и 
от дейностите на други дружества, 
които са свързани с докладващото 
дружество чрез стопански връзки, 
като например инициативи за 
съвместни предприятия и вериги на 
доставки и подизпълнители.
Европейският съвет и Комисията 
приемат до края на 2015 г. насоки за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация, и редовно 
ги актуализират. Тези насоки ползват 
като основа Ръководните принципи за 
бизнеса и правата на човека за 
прилагане на рамката на 
Организацията на обединените нации 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Тези насоки съдържат ключови 
показатели за дейността (КПД) по 
въпросите, за които трябва да бъде 
предоставена информация. КПД, 
разработени за измерване на 
въздействието от дейността на 
дружеството във връзка с околната 
среда, включват поне земеползване, 
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ползване на вода, емисии на парникови 
газове и използване на материали. 
Насоките съдържат както общи 
разпоредби, така и разпоредби за 
отделни сектори.

Or. en

Изменение 70
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 5

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 такава 
информация консолидираният годишен 
отчет се основава на Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) и 
на показателите на Глобалната 
инициатива за отчитане (ГИО).

Or. de

Изменение 71
Малкълм Харбър

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

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 

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

него се уточнява на кои рамки е 
основан.

Във връзка с тези рамки, не по-късно 
от 24 месеца след публикуването на 
настоящата директива, 
Европейската комисия издава насоки 
с необвързващ характер относно 
подходящите специфични рамки за 
конкретни видове нефинансова 
отчетна информация с цел 
опростяване на съпоставимостта 
при нефинансовото отчитане в 
рамките на целия единен пазар.
Европейската комисия изготвя тези 
насоки след консултации с 
държавите членки, националните 
регулаторни органи, дружествата и 
организациите на гражданското 
общество.

Or. en

Обосновка

Различните рамки, посочени от Комисията като модели, които да бъдат следвани, в 
съответното съображение, могат да объркат дружествата. С издаването на насоки 
с необвързващ характер Комисията следва да помогне да се изясни какво има предвид 
като подходящи рамки съгласно вида на нефинансовата отчетна информация. Освен 
това, ако Комисията разработи тези насоки, ще се улесни съпоставянето между 
дружествата в рамките на целия единен пазар.

Изменение 72
Сирпа Пиетикяйнен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При предоставяне на такава 
информация консолидираният 
годишен отчет може да бъде основан
на национални, европейски или 

При предоставяне на такава 
информация дружеството се основава 
като минимум на Ръководните 
принципи за бизнеса и правата на 
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международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан.

човека за прилагане на рамката на 
Организацията на обединените нации 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 
Дружеството може да се основава в 
допълнение на национални, европейски 
или международни рамки и в такъв 
случай уточнява на кои рамки се 
основава.

Най-късно до 31 декември2018 г. 
Комисията приема, посредством 
делегирани актове съгласно член [49 
от нова Директива 2013/34], 
критерии за обща европейска рамка за 
нефинансово отчитане, като редовно 
ги актуализира. Тези критерии се 
основават на съществуващите 
национални, европейски или 
международни рамки и съдържат 
ключови показатели за дейността 
(КПД) по въпросите, по които трябва 
да се предоставя информация.

Or. en

Изменение 73
Юта Щайнрук

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

При това данните, свързани със 
заетостта, включват поне следните 
показатели:

Or. de
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Изменение 74
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – подточка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

броя на лицата, заети в рамките на 
договори за изработка;

Or. de

Изменение 75
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

текучеството на служители;

Or. de

Изменение 76
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – буква иб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

производителност на предприятието 
при заетост на пълно работно време, 
непълно работно време и при 
временна заетост;
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Or. de

Изменение 77
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – буква ив) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

степента на профсъюзна 
организираност, включително 
процентен дял на работниците и 
служителите, обхванати от 
колективни споразумения;

Or. de

Изменение 78
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – алинея 4 – буква иг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

съотношението на основното 
възнаграждение за мъжете спрямо 
основното възнаграждение на 
жените.

Or. de

Изменение 79
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
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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, анализът включва както 
финансови, така и — когато това е 
целесъобразно — нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Or. en

Изменение 80
Корнелис де Йонг

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 на дружеството и 
неговото въздействие върху 
обществото, околната среда и 
правата на човека, както и за 
прозрачността и съпоставимостта 
на прегледа, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността 
(КПД), имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.

Or. en

Изменение 81
Юрген Кройцман
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Въпреки значението на нефинансовата информация дружествата следва да имат 
свободата да решават как и къде я публикуват. Дружества, които вече публикуват 
отделни доклади, следва да могат да продължат да го правят.

Изменение 82
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за директива
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Изменения на Директива 2013/34/ЕС

Директива 2013/34/ЕС се изменя, 
както следва:
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(1) Добавя се следният член:
„Член 41а
Оповестяване за всички сектори за 
всяка отделна държава
1. Държавите членки изискват от 
всяко дружество публично да 
оповестява ежегодно, по държави 
членки и по трети държави, в които е 
установено, следната консолидирана 
информация за съответната 
финансова година:
а) наименование(я), естество на 
дейностите и географско 
местоположение;
б) оборот;
в) брой на служителите, изчислен на 
база пълно работно време;
г) печалби или загуби преди облагане;
д) данъци върху печалбите или 
загубите;
е) получени държавни субсидии.
2. Информацията, посочена в 
параграф 1, се одитира в 
съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО и се публикува, 
когато е възможно, като приложение 
към годишния финансов отчет или —
ако е приложимо — към 
консолидирания финансов отчет на 
съответното дружество.

Or. en


