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Изменение 13
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директиви на Съвета 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по 
отношение на оповестяването на 
нефинансова информация и информация 
за многообразието от страна на някои 
големи дружества и групи

за изменение на Директиви на Съвета 
78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по 
отношение на оповестяването на 
финансова, нефинансова информация и 
информация за многообразието от 
страна на някои големи дружества и 
групи

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 14
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 50, параграф 1 от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 50, параграф 1 и 
член 153, параграф 2 от него,

Or. en

Изменение 15
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Увеличаването на прозрачността 
относно дейностите на големите 
дружества, по-специално по 
отношение на наименованието(ята) 
на предприятията, естеството на 
дейностите и тяхното географско 
местоположение, оборот, брой на 
служителите, изчислен на база пълно 
работно време, реализирани печалби, 
платени данъци върху резултата от 
дейността и получени субсидии, е от 
съществено значение, за да се 
гарантира доверието на гражданите 
на ЕС в дружествата. Поради това 
задължителното докладване в тази 
област може да се разглежда като 
съществен елемент от 
корпоративната отговорност на 
дружествата по отношение на 
заинтересованите страни и 
обществото.

Or. en

Изменение 16
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Съществуват доказателства, че 
оповестяването на нефинансова 
информация подобрява политиките в 
областта на социалните въпроси, 
околната среда и правата на човека, 
както и управленските системи на 
дружествата, като по този начин се 
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намалява отрицателното 
въздействие от тяхната дейност. 
Доказателствата показват също, че 
дружествата, които анализират и 
оповестяват правилно нефинансова 
информация увеличават своята 
конкурентоспособност, реализират 
икономии на разходи, получават по-
лесен достъп до капитал, имат 
подобрени резултати на финансовите 
пазари и по-голяма стабилност.

Or. en

Изменение 17
Патриция Тоя

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Необходимо е хармонизиране на 
процедурите за докладване на 
европейско равнище, за да се 
гарантира спокойствието на 
заинтересованите страни във всички 
държави членки и за да бъде 
удовлетворен техният интерес 
относно репутацията на 
предприятията.

Or. it

Изменение 18
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
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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.

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, социалните 
въпроси и въпросите, свързани с пола 
и заетостта, включително социалния 
диалог 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, 
значимите събития, настъпили през 
отчетния период и рисковете, 
свързани с тези въпроси.

Or. es

Изменение 19
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси.

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси, като взема предвид 
цялостната верига на доставки на 
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дружествата.

Or. en

Изменение 20
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси.

(6) С цел повишаване на 
съгласуваността и съпоставимостта на 
нефинансовата информация, която се 
оповестява в Съюза, от дружествата 
следва да се изисква да включват в 
годишния си доклад нефинансова 
декларация, съдържаща информация, 
отнасяща се поне до въпросите, 
свързани с околната среда, служителите 
и социалните въпроси, зачитането на 
правата на човека, както и борбата с 
корупцията, подкупите и укриването 
на данъци. Декларацията трябва да 
включва описание на политиките, 
резултатите и рисковете, свързани с тези 
въпроси.

Or. fr

Изменение 21
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Оповестяването на нефинансова 
информация следва да се базира на 
основана на риска надлежна проверка, 
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извършена от дружествата с цел 
установяване, предотвратяване и 
смекчаване на действащите и 
потенциалните неблагоприятни 
въздействия в зависимост от 
големината на дружествата, 
естеството и контекста на 
дейностите и степента на 
сериозност на рисковете от 
неблагоприятни въздействия. 
Принципите за надлежна проверка са 
посочени в Насоките за 
многонационалните предприятия на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) и 
в Ръководните принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“, за чието 
спазване Комисията пое ангажимент.

Or. en

Изменение 22
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Зачестилите позовавания на 
съществуващи рамки за устойчивост
и докладване, както и 
непрекъснатата поява на нови рамки 
стимулират прехода към устойчива 
глобална икономика. Въпреки това с 
повсеместното увеличаване на 
политиките на докладване във връзка 
с устойчивостта, включително в 
развиващите се страни, 
привеждането в съответствие и 
хармонизацията на рамките се 
превръщат във все по-голямо 
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предизвикателство, което следва да 
бъде разгледано, предвид риска от 
припокриващи се, противоречащи и 
дори конкуриращи се стандарти.

Or. en

Изменение 23
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на труда 
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и 
глобалната инициатива за отчитане.

(7) При предоставянето на информация 
относно зачитането от тяхна 
страна на правата и ценностите, 
защитени от стандартите на 
международното право, дружествата 
прилагат Ръководните принципи на 
ООН за бизнеса и правата на човека, 
прилагащи рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и Насоките за 
многонационалните предприятия на 
ОИСР, като те могат също така да 
разчитат на националните рамки, на 
основаните на законодателството на 
ЕС рамки, като например Схемата за 
екологично управление и одит 
(EMAS), и на други международни 
рамки, като например Глобалния 
договор на Организацията на 
обединените нации (ООН),
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.

Or. en
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Изменение 24
Бернд Ланге

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 
стандартизация (ISO) 26000, 
Тристранната декларация на 
Международната организация на труда 
(МОТ) относно многонационалните 
предприятия и социалната политика и
глобалната инициатива за отчитане.

(7) При предоставянето на тази 
информация компаниите могат да 
разчитат 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) от 
2011 г., 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.
По-специално предприятията в ЕС 
следва обаче да се основават на 
Насоките за многонационалните 
предприятия на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), за да се гарантира 
съпоставимост на политиката, 
свързана с КСО, и за да се определи 
солиден стандарт. Пет години след 
влизането в сила на настоящата 
директива следва да бъде намерен 
задължителен стандарт.

Or. de
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Изменение 25
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В степента, необходима за 
разбиране на въздействието на 
дружествата върху правата на 
човека, социалните въпроси и 
околната среда, годишните отчети 
включват нефинансови ключови 
показатели за дейността, имащи 
отношение към конкретния 
стопански сектор. По отношение на 
екологичните аспекти, 
нефинансовите показатели следва да 
включват например оценка на 
емисиите на парникови газове и на 
използването на енергия, материали, 
вода и земя. Тази оценка следва да 
включва прогнозна стойност за 
използването на тези ресурси по 
веригата на доставки на 
дружеството.

Or. en

Изменение 26
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) С оглед на повишаването на 
съгласуваността и съпоставимостта 
на нефинансовата информация, 
предоставяна от дружествата, 
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Комисията следва да разработи 
хармонизирана рамка, включваща 
подходящи ключови показатели за 
дейността и методология за 
измерване на ресурсите, като вземе 
предвид международните рамки, по-
специално по отношение на 
корпоративната отговорност в 
областта на зачитането на правата 
и ценностите, защитени от 
стандартите на международното 
право.

Or. en

Изменение 27
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Държавите членки гарантират, 
че съществуват адекватни и 
ефективни механизми за привеждане 
в сила на пълно, точно и надеждно 
оповестяване на нефинансова 
информация от дружествата в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 28
Бернд Ланге

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Достъпът на инвеститорите до (9) Достъпът на инвеститорите до 
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нефинансова информация е стъпка към 
постигането до 2020 г. на пазарни и 
политически стимули, които 
благоприятстват бизнес инвестициите в 
ефективността съгласно Пътната карта 
за ефективно използване на ресурсите в 
Европа14.

нефинансова информация е стъпка към 
постигането до 2020 г. на пазарни и 
политически стимули, които 
благоприятстват бизнес инвестициите в 
ефективността съгласно Пътната карта 
за ефективно използване на ресурсите в 
Европа14. Бъдещи мерки в областта на 
социалната отговорност на 
предприятията трябва да бъдат 
разглеждани в рамките на цялата 
верига за създаване на добавена 
стойност, т.е. от суровините, през 
търговията до рециклирането.

Or. de

Изменение 29
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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. 
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 250, и чийто 
счетоводен баланс надвишава общо 
17,5 млн. евро или чийто нетен оборот 
превишава 35 млн. евро.

Or. en

Обосновка

Определението за голямо дружество следва да се тълкува в съответствие със 
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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.

Изменение 30
Хосефа Андрес Бареа

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

Or. es

Изменение 31
Хосефа Андрес Бареа

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 пола и други аспекти като 
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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.

възраст, географски различия, хора с 
увреждания, 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.

Or. es

Изменение 32
Йоанис А. Цукалас

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 

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

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. el

Изменение 33
Франсиско Соса Вагнер

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 аспекти като възраст, пол, 
географски различия, хора с
увреждания, 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.
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Or. es

Обосновка

Въпросът за уврежданията се явява едно от основанията за дискриминация, който се 
разглежда от законодателството на ЕС срещу дискриминацията и едновременно с 
това е признат за такъв от ДЕС, заедно с възрастта, пола, географския произход и 
т.н. (член 10).Европейската стратегия за хората с увреждания също призовава за 
интегрирането на проблемите на хората с увреждания във всички европейски 
политики, което означава включването им в публичните и корпоративните програми 
на корпоративната социална отговорност (КСО).

Изменение 34
Алехо Видал-Куадрас

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 аспекти като възраст, пол, 
географски различия, увреждания,
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.

Or. en
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Изменение 35
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. а) 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.

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

Or. ro

Изменение 36
Йоанис А. Цукалас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. 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.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. el

Обосновка

Езиково изменение, което се отнася единствено до гръцкия текст.
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Изменение 37
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕС
 Член 46 – параграф 1 – буква а) – параграф 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. При това 
задължението за докладване следва да 
се основава във възможно най-голяма 
степен на Насоките за 
многонационалните предприятия на 
ОИСР от 2011 г.

Or. de

Изменение 38
Йоанис А. Цукалас

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

(Не се отнася до българския текст.)

Or. el

Обосновка

Езиково изменение, което се отнася единствено до гръцкия текст.
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Изменение 39
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/EИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 – встъпителна 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 
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 за въздействието от 
дейността на дружествата върху 
обществото, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани с пола и заетостта, 
включително социалния диалог и 
зачитането на правата на 
професионалните съюзи, както и
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. es

Изменение 40
Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменени

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 

б) За дружества, чийто среден брой на 
заетите лица през финансовата година 
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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:

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 (в 
това число информация във връзка със 
свободата на сдружаване, 
колективното договаряне и органите, 
представляващи интересите на 
работещите), зачитането на правата на 
човека, борбата с корупцията и 
подкупите, включително:

Or. de

Изменение 41
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО 
 Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 – встъпителна 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 
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, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, при 
отчитане на цялата верига на 
доставки на дружествата, 
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включително:

Or. en

Изменение 42
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
 Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 – встъпителна 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 
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 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 по-специално
до екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. en

Обосновка

Уместността на докладването на нефинансова информация е различна за различните 
стопански сектори. Информация, която може да е изключително уместна за някои 
дружества, и в този смисъл има наличие на натиск върху пазара, може да не е 
уместна за други. Следователно дружествата следва да могат да решават дали 
подобно от докладване има смисъл по начина, по който то е предвидено в 
настоящата версия на изискванията за докладване.

Изменение 43
Жан-Пиер Оди
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
 Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 – встъпителна 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 
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 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, както 
и борбата с корупцията, подкупите и 
укриването на данъци, включително:

Or. fr

Обосновка

Предлага се да се добави задължението за публикуване на нефинансова информация, 
която може да подпомогне да се преустанови укриването на данъци, каквато е целта 
на Г-20.

Изменение 44
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
 Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 – встъпителна 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 
надвишава общо 20 млн. евро или 
нетният оборот надвишава 40 млн. евро, 

(Не се отнася до българския текст.)
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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. el

Обосновка

Езиково изменение, което се отнася единствено до гръцкия текст.

Изменение 45
Хосефа Андрес Бареа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) значимите събития, настъпили 
през отчетния период във връзка с 
тези въпроси;

Or. es

Обосновка

Нефинансовата декларация следва да съдържа информация за всички значими 
събития, свързани с определените въпроси, тъй като тази информация е необходима, 
за да се предостави на потребителите и инвеститорите ясна и всеобхватна картина 
на въздействието от дейността на дружествата.

Изменение 46
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) рисковете, свързани с тези въпроси и 
присъщи на дейността на 
дружеството, които има вероятност 
да окажат или вече са оказали 
сериозно отрицателно въздействие 
върху обществото, околната среда и 
правата на човека; и как дружеството 
ги управлява.

Or. en

Изменение 47
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/EИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 – подточка 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. es

Обосновка

Тази промяна се предлага за привеждане в съответствие с новото определение за 
корпоративна социална отговорност.

Изменение 48
Патриция Тоя

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

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

iii) основните специфични за сектора 
рискове, свързани с тези въпроси, и как 
дружеството ги управлява.

Or. it

Обосновка

Рисковете за заинтересованите страни са различни за различните дружества. Не е 
възможно степенуване на рисковете въз основа на тяхната степен на сериозност без 
позоваване на стандартизирани обективни критерии.

Изменение 49
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) анализ на използването на 
ресурсите, включително поне 
използването на земя, използването 
на вода, емисиите на парникови 
газове, използването на енергия и 
материали;

Or. en

Изменение 50
Юрген Кройцман

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Решението дали да изпълняват политики за КСО зависи от 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 дружеството 
следва да дава обяснение за това.

Изменение 51
Хосефа Андрес Бареа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроси, то представя 
обяснение за това. Обяснението 
съдържа оценка на риска, във връзка с 
която е взето решението да не се 
следват тези политики.
Въздействието на дружествата 
върху обществото включва 
въздействията, причинени от 
дейността на отчитащото се 
дружество, както и от дейностите 
на други дружества, които са 
свързани с отчитащото се 
дружество чрез стопански връзки, 
като например инициативи за 
съвместни предприятия и вериги на 
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доставки и подизпълнители.

Or. es

Обосновка

Както се посочва в докладите на Европейския парламент относно КСО, от 
съществено значение е нефинансовата информация да обхваща и веригите на 
подизпълнители и доставки. Освен това е необходимо инвеститорите и 
потребителите да бъдат информирани за оценката на риска, извършена от 
дружествата, във връзка с която те не следват политика по определените за 
нефинансово отчитане въпроси.

Изменение 52
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато дадено дружество, попадащо в 
обхвата на настоящата директива и 
осигуряващо заетост на повече от 
500 служители, не следва политика по 
отношение на един или няколко от тези 
въпроси, то представя обяснение за 
това.

Or. en

Обосновка

Подходът „спазване или обяснение“ следва да се прилага само спрямо дружества с 
между 250 и 500 служители. При над 500 служители изискването за публикуване на 
предвидената по силата на настоящата директива информация следва да бъде 
задължително.

Изменение 53
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 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 взема предвид 
своята отговорност за зачитане на 
правата и ценностите, защитени от 
стандартите на международното 
право. В това отношение 
дружеството прилага Ръководните 
принципи за бизнеса и правата на 
човека, прилагащи 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). 
В допълнение дружеството може да се 
основава на национални, европейски 
или международни рамки и в такъв 
случай уточнява на кои рамки се 
основава. Тази разпоредба се прилага 
без да се засягат изискванията на 
настоящата директива или на друго 
законодателство на Европейския съюз 
или насоки, съдържащи по-конкретни 
правила за оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата.

Or. en

Изменение 54
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/EИО
Член 46 – параграф 1 – буква б) – параграф 3
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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 прилагане на мерките 
от настоящата директива, свързани 
с нефинансовата декларация, след 
като изтече една година от 
приемането на тези насоки. Преди 
този момент консолидираният 
годишен отчет се основава като 
минимум на Ръководните принципи за 
бизнеса и правата на човека: 
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, 
европейски или международни рамки и 
в такъв случай уточнява на кои рамки се 
основава.

Or. es

Изменение 55
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/EИО
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 
конкретната стопанска дейност.

в) Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството и неговото 
въздействие върху обществото, 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.
След изтичането на една година от 
приемането на разработените от 
Европейската комисия насоки, 
анализът включва КПД, определени в 
тези насоки.

Or. es

Обосновка

КПД са от първостепенно значение, за да се гарантира адекватно равнище на 
съпоставимост на информацията, предоставяна от различните дружества.

Изменение 56
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 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 
конкретната стопанска дейност.

в) Доколкото е необходимо за разбиране 
на развитието, дейността или 
състоянието на дружеството, както и 
на въздействията върху правата на 
човека, социалната сфера и околната 
среда, анализът включва както 
финансови, така и нефинансови 
ключови показатели за дейността, 
имащи отношение към конкретната 
стопанска дейност.

Or. en

Изменение 57
Юрген Кройцман
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Предложение за директива
Член 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 
конкретната стопанска дейност.

в) 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 58
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) С цел изпълнение на изискванията 
по член 46 Комисията приема 
делегирани актове, в съответствие с 
член 53а (нов), за създаване на списък 
със съответните минимални 
показатели, които обхващат поне 
следната информация:
– социална сфера: данни относно 
заетост, колективни трудови 
договори, структура на 
възнагражденията, здраве и 
безопасност, обучение и образование, 
разбивка по пол и по региони:
– околна среда: данни за използването 
на ресурсите, включително поне 
използването на земя, използването 
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на вода, емисиите на парникови 
газове, използването на енергия и 
материали;
– права на човека: данни за броя на 
подадените оплаквания, свързани с 
правата на човека, и предприетите 
действия от страна на дружеството, 
доставчиците и други бизнес 
партньори;
Делегираните актове се приемат в 
срок от 18 месеца след приемането на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 59
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) Комисията създава Съвет за 
насоки за оповестяване на 
нефинансова информация, който да 
подкрепя прилагането на 
изискванията за докладване на 
нефинансова информация и да 
включва заинтересовани страни при 
разработването на насоки относно 
методологията и използването на 
международни стандарти и 
нефинансови показатели за 
дейността, както е посочено в 
член 46, параграф 1, по балансиран и 
открит начин.

Or. en
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Изменение 60
Бернд Ланге

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

Текст, предложен от Комисията Изменени

га) европейските предприятия, 
извършващи стопанска дейност в 
трети държави, трябва също така да 
представят своята дейност в тези 
държави в рамките на задължението 
за докладване по отношение на 
социалните и екологичните въпроси и 
въпросите, свързани със 
служителите, както и със 
зачитането на правата на човека.

Or. de

Изменение 61
Юрген Кройцман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. 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.“

„4. 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.“
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 62
Йоанис А. Цукалас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. 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.“

(Не се отнася до българския текст.)

Or. el

Обосновка

Езиково изменение, което се отнася единствено до гръцкия текст.

Изменение 63
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. Дружество, което е дъщерно 
предприятие, се освобождава от 
задълженията, посочени в параграф 1, 
буква б), ако дружеството и неговите 
дъщерни предприятия са 
консолидирани във финансовите 
отчети и в годишния доклад на друго 
дружество и ако този консолидиран 
годишен доклад е изготвен в 
съответствие с член 36, параграф 1 
от Директива 83/349/ЕИО.“

заличава се

Or. en

Изменение 64
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. Дружество, което е дъщерно 
предприятие, се освобождава от 
задълженията, посочени в параграф 1, 
буква б), ако дружеството и неговите 
дъщерни предприятия са консолидирани 
във финансовите отчети и в годишния 
доклад на друго дружество и ако този 
консолидиран годишен доклад е 
изготвен в съответствие с член 36, 
параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО.“

(Не се отнася до българския текст.)

Or. el

Обосновка

Езиково изменение, което се отнася единствено до гръцкия текст.
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Изменение 65
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 1 – точка 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.“

заличава се

Or. en

Обосновка

Вече съществуват законови изисквания относно оповестяването на състава на 
управителния съвет. Освен това предложената позиция определя точни параметри, с
цел да се установи конкретна форма на политика на многообразие, а не само да се 
придаде задължителен характер на оповестяването.

Изменение 66
Хосефа Андрес Бареа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 

ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
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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.

надзорните органи във връзка с пола и 
други аспекти, като възраст, географски 
различия, хора с увреждания,
образование и професионален опит, 
целите на тази политика на 
многообразие, как е била приложена и 
резултатите през отчетния период.

Or. es

Изменение 67
Франсиско Соса Вагнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 78/660/EИО
Член 46 – 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, хора с 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 
обяснение относно причините за това.

Or. es

Обосновка

Въпросът за уврежданията се явява едно от основанията за дискриминация, който се 
разглежда от законодателството на ЕС срещу дискриминацията и едновременно с 
това е признат за такъв от ДЕС, заедно с възрастта, пола, географския произход и 
т.н. (член 10). Европейската стратегия за хората с увреждания също призовава за 
интегрирането на проблемите на хората с увреждания във всички европейски 
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политики, което означава включването им в публичните и корпоративни програми на 
корпоративната социална отговорност (КСО).

Изменение 68
Йоанис А. Цукалас

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
Член 46 – 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, специфични 
потребности, 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. “

Or. el

Изменение 69
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Член 1 – точка 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, 

„ж) описание на политиката на 
многообразие по отношение на 
административните, управителните и 
надзорните органи във връзка с аспекти, 
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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.“

като възраст, пол, географски различия, 
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 70
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 78/660/EИО
Член 53а – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни и адекватни 
механизми за гарантиране на 
правилното разкриване на 
нефинансова информация от 
дружествата съгласно разпоредбите 
на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни национални 
процедури за правоприлагане за 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива и че тези 
процедури са на разположение на 
всички физически и юридически лица, 
които имат законен интерес да се 
осигури спазването на разпоредбите 
на настоящата директива.

Or. es

Обосновка

Трябва да има конкретни механизми в рамките на държавата членка с оглед 
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правилното прилагане на директивата. За да се отчетат твърде различните условия 
в отделните държави, на държавите членки следва да се даде гъвкавост по 
отношение на функционирането на тези механизми.

Изменение 71
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова)
Директива 78/660/ЕИО
Член 53а – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Добавя се следният член 53а, 
буква а):

„Член 53а, буква а)
Упражняване на делегирането
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове при спазване на предвидените 
в настоящия член условия.
2. Правомощията по член 46, буква 
ва), се предоставят на Комисията за 
период от четири години, считано 
от...(4)*. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от шест месеца преди 
изтичането на четиригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възрази срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 46, буква ва), може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
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делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 46, буква ва), влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
три месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
Този срок се увеличава с три месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета“.

Or. en

Изменение 72
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 1а (нов)
Директива 2013/34/ЕС
Член 48а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Изменение на 
Директива 2013/34/ЕС

Добавя се следният член 48а:
„Член 48а
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Допълнително оповестяване държава 
по държава за всички сектори
1. Държавите членки изискват от 
всяко дружество публично да 
оповестява ежегодно, за всяка 
държава членка и трета държава, в 
която 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 с 
данъци;
д) данъци върху печалбите или 
загубите;
е) получени държавни субсидии.
2. Задълженията, посочени в 
параграф 1 от настоящия член, не се 
прилагат за дружество, регулирано 
от правото на държава членка, чието 
дружество майка се регулира от 
законодателството на държава 
членка и информацията за него е 
включена в информацията, 
оповестена от това 
дружество/предприятие майка в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член.
3. Информацията, посочена в 
параграф 1, се одитира в 
съответствие с 
Директива 2006/43/ЕО и се публикува, 
ако е възможно, като приложение 
към годишния финансов отчет или, 
ако е приложимо — към 
консолидирания финансов отчет на 
съответното дружество“.

Or. en
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Изменение 73
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 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 управлението на главните 
рискове и несигурности, пред които са 
изправени.

Or. ro

Изменение 74
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – параграф 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. При това 
задължението за докладване следва да 
се основава във възможно най-голяма 
степен на Насоките за 
многонационалните предприятия на 
ОИСР от 2011 г.
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Or. de

Изменение 75
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/394/EИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 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 за въздействието на 
дейността на дружествата върху 
обществото, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани с пола и заетостта, 
включително социалния диалог и
зачитането на правата на 
професионалните съюзи, както и
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. es

Обосновка

Важно е да се гарантира, че разпоредбите на настоящата директива съответстват 
на новото определение за корпоративна социална отговорност и че праговете са 
същите, както в счетоводните директиви.

Изменение 76
Филип Ламбертс



PE521.693v01-00 46/62 AM\1006654BG.doc

BG

от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО 
Член 36 – параграф 1 – параграф 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 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 на служителите, зачитането на 
правата на човека, борбата с корупцията 
и подкупите, при отчитане на 
цялостната верига на доставки на 
дружествата, включително:

Or. en

Изменение 77
Бернд Ланге

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

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 
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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:

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 (в това число
информация във връзка със свободата 
на сдружаване, колективното 
договаряне и органа, представляващ 
интересите на работещите), 
зачитането на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:

Or. de

Изменение 78
Юрген Кройцман

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

Уместността на докладването на нефинансова информация е различна за различните 
стопански сектори. Информация, която може да е изключително уместна за някои 
дружества, и в този смисъл има наличие на натиск върху пазара, може да не е 
уместна за други. Следователно дружествата следва да могат да решават дали 
подобно от докладване има смисъл по начина, по който то е предвидено в 
настоящата версия на изискванията за докладване.

Изменение 79
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 78/660/ЕИО
 Член 36 – параграф 1 – параграф 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 и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се поне до 
екологични и социални въпроси и 
въпроси на служителите, зачитането на 
правата на човека, както и борбата с 
корупцията, подкупите и укриването 
на данъци, включително:

Or. fr

Изменение 80
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
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Директива 83/394/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 3 – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) значимите събития, настъпили 
през отчетния период във връзка с 
тези въпроси;

Or. es

Обосновка

Нефинансовата декларация следва да съдържа информация за всички значими 
събития, свързани с определените въпроси, тъй като тази информация е необходима, 
за да се предостави на потребителите и инвеститорите ясна и всеобхватна картина 
на въздействието от дейността на дружествата.

Изменение 81
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) рисковете, свързани с тези въпроси и 
присъщи на дейността на 
дружеството, които има вероятност 
да окажат или вече са оказали 
сериозно отрицателно въздействие 
върху обществото, околната среда и 
правата на човека; и как дружеството 
ги управлява.

Or. en

Изменение 82
Хосефа Андрес Бареа
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/394/EИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 3) – подточка 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. es

Обосновка

Тази промяна се предлага за привеждане в съответствие с новото определение за 
корпоративна социална отговорност.

Изменение 83
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) анализ на използването на 
ресурсите, включително най-малко 
използването на земя, използването 
на вода, емисиите на парникови газове 
и използването на материали;

Or. en

Изменение 84
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 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 зависи от 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 85
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/394/EИО
Част 36 – параграф 1 – параграф 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, то
представя обяснение за това. 
Обяснението съдържа оценка на 
риска, във връзка с която е взето 
решението да не се следват политики 
по отношение на 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 
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дружество чрез стопански връзки, 
като например инициативи за 
съвместни предприятия и вериги на 
доставки и подизпълнители.

Or. es

Обосновка

Както се посочва в докладите на Европейския парламент относно КСО, от 
съществено значение е нефинансовата информация да обхваща и веригите на 
подизпълнителите и доставките. Освен това е необходимо инвеститорите и 
потребителите да бъдат информирани за оценката на риска, извършена от 
дружествата, във връзка с която те не следват политика по определените за 
нефинансово докладване въпроси.

Изменение 86
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 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 с по-малко от 
500 служители, включени в 
консолидацията, разглеждани като цяло, 
не следват политики във връзка с един 
или няколко от тези въпроси, 
дружеството представя обяснение за 
това.

Or. en

Изменение 87
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/394/EИО
Част 36 – параграф 1 – параграф 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 такава 
информация консолидираният годишен 
отчет се основава на насоките за 
прилагане на мерките от 
настоящата директива, свързани с 
нефинансовата декларация, след като 
изтече една година от приемането на 
тези насоки. Преди този момент 
консолидираният годишен отчет се 
основава като минимум на 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека: 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). 
Консолидираният годишен отчет 
може допълнително да се основава и
на национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е 
основан.

Or. es

Изменение 88
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 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 взема 
предвид своята отговорност за 
зачитане на правата и ценностите, 
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международни рамки и в такъв случай в 
него се уточнява на кои рамки е
основан.

защитени от стандартите на 
международното право. В това 
отношение дружеството прилага 
Ръководните принципи за бизнеса и 
правата на човека, прилагащи 
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). 
В допълнение дружеството може да се 
основава на национални, европейски 
или международни рамки и в такъв 
случай то уточнява на кои рамки се
основава. Тази разпоредба се прилага 
без да се засягат изискванията на 
настоящата директива или на друго 
законодателство на Европейския съюз 
или насоки, съдържащи по-конкретни 
правила за оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата.

Or. en

Изменение 89
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

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

Анализът включва както финансови, 
така и нефинансови ключови показатели 
за дейността, имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност. За 
целите на настоящата директива 
Комисията приема делегирани 
актове, в съответствие с член 53 
(нов), за създаване на списък със 
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съответните минимални показатели, 
които обхващат поне следната 
информация:
– социална сфера: данни относно 
заетост, колективни трудови 
договори, структура на 
възнагражденията, здраве и 
безопасност, обучение и образование, 
разбивка по пол и по региони:
– околна среда: данни за използването 
на ресурсите, включително поне 
използването на земя, използването 
на вода, емисиите на парникови 
газове, използването на енергия и 
материали;
– права на човека: данни за броя на 
подадените оплаквания, свързани с 
правата на човека, и предприетите 
действия от страна на дружеството, 
доставчиците и други бизнес 
партньори;

Or. en

Изменение 90
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/EИО
Част 36 – параграф 1 – параграф 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 дружествата и 
тяхното въздействие върху 
обществото 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. 
След изтичането на една година от 
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приемането на разработените от 
Европейската комисия насоки, 
анализът включва КПД, определени в 
тези насоки.

Or. es

Обосновка

КПД са от първостепенно значение, за да се гарантира адекватно равнище на 
съпоставимост на информацията, предоставяна от различните дружества.

Изменение 91
Юрген Кройцман

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕИО
Член 36 – параграф 1 – параграф 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 
финансови, и когато това е 
целесъобразно, нефинансови ключови 
показатели за дейността, имащи 
отношение към конкретната стопанска 
дейност.

Or. en

Изменение 92
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква а)
Директива 83/349/ЕС
Член 36 – параграф 1 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейските предприятия, 
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извършващи стопанска дейност в 
трети държави, трябва също така да 
представят своята дейност в тези 
държави в рамките на задължението 
за докладване по отношение на 
социалните и екологичните въпроси и 
въпросите, свързани със 
служителите, както и зачитането 
на правата на човека.

Or. de

Изменение 93
Юрген Кройцман

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 да я публикуват. Дружества, които вече публикуват 
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отделни доклади, следва да могат да продължат да го правят.

Изменение 94
Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – буква б)
Директива 83/394/EИО
Член 36 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки гарантират, 
че са въведени ефективни и адекватни 
механизми за гарантиране на 
правилното оповестяване на 
нефинансова информация от 
дружествата съгласно разпоредбите 
на настоящата директива.
Държавите членки гарантират, че са 
въведени ефективни национални 
процедури за правоприлагане за 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива и че тези 
процедури са налични за всички 
физически и юридически лица, които 
имат законен интерес да се осигури 
спазването на разпоредбите на 
настоящата директива.

Or. es

Обосновка

За да се избегнат рисковете от представяне на т.нар. „зелени заблуди“ и 
подвеждаща информация, трябва да има конкретни механизми в рамките на 
държавата членка с оглед правилното прилагане на директивата. За да се отчетат 
твърде различните условия в различните държави членки, на тях следва да се придаде 
гъвкавост по отношение на функционирането на тези механизми.

Изменение 95
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1а (нова)
Директива 83/349/ЕИО
Член 53а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Добавя се следният член 53а:
„Член 53а
Упражняване на делегирането
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове при спазване на предвидените 
в настоящия член условия.
2. Правомощията по член 36 се 
предоставят на Комисията за период 
от четири години, считано от...(4)*. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от шест месеца преди 
изтичането на четиригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 36, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
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акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 36, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражения в срок от три месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
увеличава с три месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета“.

Or. en

Изменение 96
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2а (нов)
Директива 2002/14/ЕО
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Изменения на Директива 2002/14/ЕО

Член 4 се изменя както следва:
(1) В параграф 2 се добавя следната 
буква г):
„г) когато това е целесъобразно, 
информация и консултация относно 
нефинансовата информация и 
информацията за многообразието, 
включена в годишния доклад или в 
консолидирания годишен доклад, 
посочен съответно в Директива 
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78/660/ЕИО и Директива 83/349/ЕИО.“

Or. en

Изменение 97
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от [три години след 
приемането на настоящата 
директива] Комисията преразглежда 
разпоредбите в член 46 от 
Директива 78/660/ЕИО и член 36 от 
Директива 83/349/ЕИО и представя 
доклад на Европейския парламент и 
на Съвета, придружен от 
законодателни предложения, ако е 
целесъобразно, относно:
– практиката за оповестяване на 
нефинансова информация, 
включително обхващането на 
веригата на доставките, нейната 
ефективност, както и дали са 
предоставени подходящи насоки и 
методи;
– напредъка, постигнат по 
отношение на докладването на 
нефинансова информация по света;
– прилагането на рамката на ООН 
„Утвърждаване, спазване и правни 
средства за защита“ и на нейните 
ръководни принципи, както и на 
Насоките за многонационалните 
предприятия на ОИСР;
– използването на показатели, 
приети с делегирани актове;
– оценка за превръщането на тези 
разпоредби в задължителни и за 
дружества с между 250 и 499 
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служители;
– ефективността на 
съществуващите механизми за 
проверка и привеждане в изпълнение.

Or. en


