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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за 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
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0207),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7-0103/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от... г.1,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по икономически и 
парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите и комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ L …
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Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за 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

Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2013/34/ЕС по 
отношение на оповестяването на 
нефинансова информация и информация 
за многообразието от страна на някои 
големи предприятия и групи

Or. en

Обосновка

Директиви 78/660/EИО и 83/349/ЕИО бяха отменени от Директива 2013/34/ЕС.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите със заглавие 
„Акт за единния пазар — Дванадесет 
лоста за насърчаване на растежа и 
укрепване на доверието „Заедно за нов 
тип икономически растеж“, прието на 
13 април 2011 г., Комисията определя 
необходимостта от подобряване на 
прозрачността на социалната 
информация и информацията за 
околната среда, която дружествата
във всички сектори предоставят, за да се 
гарантира равнопоставеност.

(1) В своето съобщение до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите със заглавие 
„Акт за единния пазар — Дванадесет 
лоста за насърчаване на растежа и 
укрепване на доверието „Заедно за нов 
тип икономически растеж“, прието на 
13 април 2011 г., Комисията определя 
необходимостта от подобряване на 
прозрачността на социалната 
информация и информацията за 
околната среда, която предприятията
във всички сектори предоставят, за да се 
гарантира равнопоставеност.

__________________ __________________
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9 COM(2011)0206 окончателен от 
13 април 2011 г.

9 COM(2011)0206 от 13 април 2011 г.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимостта от подобряване на 
оповестяването от страна на
дружествата на социална информация 
и информация относно околната среда 
бе отново подчертана в Съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Обновена 
стратегия на ЕС за периода 2011—
2014 г. за корпоративна социална 
отговорност“10, прието на 
25 октомври 2011 г., чрез представяне 
на законодателно предложение в 
областта.

(2) Необходимостта от подобряване на 
оповестяването от страна на
предприятията на социална 
информация и информация относно 
околната среда бе отново подчертана в 
Съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Обновена стратегия на ЕС 
за периода 2011—2014 г. за 
корпоративна социална отговорност“10, 
прието на 25 октомври 2011 г., чрез 
представяне на законодателно 
предложение в областта.

__________________ __________________
10 COM(2011)0681 окончателен от 
25 октомври 2011 г.

10 COM(2011)0681 от 
25 октомври 2011 г.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейският парламент, в своята 
резолюция от 6 февруари 2013 г.
„Корпоративната социална отговорност: 

(3) Европейският парламент, в своята 
резолюция от 6 февруари 2013 г.
„Корпоративната социална отговорност: 
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отчетно, прозрачно и отговорно 
поведение на стопанските субекти и 
устойчив растеж“ и „Корпоративната 
социална отговорност: насърчаване на 
интересите на обществото и действия, 
насочени към постигането на устойчиво 
и приобщаващо възстановяване“12, 
призна значението на споделянето на 
информация, свързана с устойчивостта, 
като социални и екологични фактори, от 
страна на предприятията с цел 
разпознаване на рисковете за 
устойчивостта и увеличаване на 
доверието на инвеститори и 
потребители и призова Комисията да 
представи законодателно предложение 
за разкриване на нефинансова 
информация от предприятията.

отчетно, прозрачно и отговорно 
поведение на стопанските субекти и 
устойчив растеж“ и „Корпоративната 
социална отговорност: насърчаване на 
интересите на обществото и действия, 
насочени към постигането на устойчиво 
и приобщаващо възстановяване“12, 
призна значението на споделянето на 
информация, свързана с устойчивостта, 
като социални и екологични фактори, от 
страна на предприятията с цел 
разпознаване на рисковете за 
устойчивостта и увеличаване на 
доверието на инвеститори и
потребители. В съответствие с това 
Европейският парламент призова 
Комисията да представи законодателно 
предложение за разкриване на 
нефинансова информация от 
предприятията, което ще позволи 
висока степен на гъвкавост на 
действията с оглед отчитане на 
многоизмерния характер на 
корпоративната социална 
отговорност (КСО) и многообразието 
на прилаганите от предприятията 
политики, свързани с КСО, 
съпроводено от достатъчно равнище 
на съпоставимост, с цел да се 
отговори на нуждите на 
инвеститорите и другите 
заинтересовани страни, както и на 
нуждата от предоставяне на 
потребителите на лесен достъп до 
информация относно въздействието 
на предприятията върху обществото.

__________________ __________________
11 Доклад относно корпоративната 
социална отговорност: отчетно, 
прозрачно и отговорно поведение на 
стопанските субекти и устойчив растеж 
(2012/2098(INI)); Комисия по правни 
въпроси. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E

11 Доклад относно корпоративната 
социална отговорност: отчетно, 
прозрачно и отговорно поведение на 
стопанските субекти и устойчив растеж 
(2012/2098(INI)); Комисия по правни 
въпроси. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
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12 Доклад относно корпоративната 
социална отговорност: насърчаване на 
интересите на обществото и действия, 
насочени към постигането на устойчиво 
и приобщаващо възстановяване 
(2012/2097(INI)); Комисия по заетост и 
социални въпроси. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

12 Доклад относно корпоративната 
социална отговорност: насърчаване на 
интересите на обществото и действия, 
насочени към постигането на устойчиво 
и приобщаващо възстановяване 
(2012/2097(INI)); Комисия по заетост и 
социални въпроси. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//EN&language=E
N

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Координирането на националните 
разпоредби относно оповестяването на 
нефинансова информация по отношение 
на големи предприятия с ограничена 
отговорност е от значение за интересите 
на дружества, акционери и други 
заинтересовани страни. В тези области е 
необходимо координиране, тъй като по-
голямата част от тези предприятия 
работят в повече от една държава
членка.

(4) Координирането на националните 
разпоредби относно оповестяването на 
нефинансова информация по отношение 
на големи предприятия с ограничена 
отговорност е от значение за интересите 
на предприятия, акционери и други 
заинтересовани страни. В тези области е 
необходимо координиране, тъй като по-
голямата част от тези предприятия 
работят в повече от една държава 
членка.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е също така да се 
установи минимално правно изискване 
по отношение на степента на 
информацията, която следва да се 
предоставя на обществеността от 
предприятията в Съюза. Годишните 
доклади следва да дават верен и 
цялостен поглед върху политиките на 
дадено предприятие, неговите резултати 
и рискове.

(5) Необходимо е също така да се 
установи минимално правно изискване 
по отношение на степента на 
информацията, която следва да се 
предоставя на обществеността от 
предприятията в Съюза. Докладите за 
дейността следва да дават верен и 
цялостен поглед върху политиките на 
дадено предприятие, неговите резултати 
и рискове.

Or. en

Изменение 7

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 предприятията
следва да се изисква да включват в 
доклада си за дейността 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 декларация 
следва също така да включва по 
целесъобразност позоваване на 
процесите на надлежен анализ, 
прилагани от предприятието с цел 
установяване, предотвратяване и 
намаляване на съществуващи и 
потенциални неблагоприятни 
въздействия, когато това е 
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подходящо с оглед на техния размер, 
характер и контекст на дейността.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) По отношение на въпросите 
относно околната среда
декларацията следва да съдържа, 
когато е приложимо, подробности 
относно предвидимите въздействия 
на дейността на предприятието 
върху околната среда, здравето и 
безопасността, използването на 
енергия от възобновяеми и 
невъзобновяеми енергийни източници, 
емисиите на парникови газове и 
замърсяването на въздуха. Във връзка 
със социалните въпроси и въпросите, 
свързани със служителите, 
информацията, предоставена в 
декларацията, следва да се отнася, 
по-специално, до отношенията, 
поддържани от предприятието с 
неговите подизпълнители, 
прилагането на основните конвенции 
на Международната организация на 
труда (МОТ), условията на труд, 
социалния диалог, здравето и 
безопасността на работното място 
и диалога с местните общности, 
както и действията, предприети с 
цел гарантиране на защитата и 
развитието на тези общности. По 
отношение на правата на човека, 
борбата с корупцията и подкупите 
нефинансовата декларация следва да 
включва информация, отнасяща се 
най-малко до превенцията на 
нарушенията на правата на човека и 
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инструментите, прилагани с цел 
борба с корупцията и подкупите.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Предприятията следва да 
предоставят подходяща информация 
във връзка с въпроси, които се 
открояват като имащи най-голяма 
вероятност да предизвикат 
материализиране на рисковете от 
сериозни въздействия, наред с тези, 
които вече са материализирани. 
Сериозността на такива въздействия 
следва да бъде преценявана в 
зависимост от техния мащаб и 
сериозност. Рисковете от 
неблагоприятно въздействие могат да 
произтичат от собствените 
действия на предприятието или 
могат да бъдат свързани с неговата 
дейност, продукти или бизнес 
отношения.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 6в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Оповестяването на информация 
относно главните рискове, 
предстоящите развития или 
въпросите в процес на договаряне 
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може да доведе до разкриването на 
чувствителна стопанска информация 
и вследствие на това до намеса в 
модела на стопанска дейност и в 
крайна сметка – до нарушаване на 
конкуренцията. Поради тази причина 
на членовете на административните, 
управителните и надзорните органи 
следва да бъде предоставена 
възможност да решават дали да 
оповестяват такава информация, ако 
разкриването й би накърнило сериозно 
интересите на предприятието.

Or. en

Изменение 11

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 

(7) При предоставянето на тази 
информация предприятията следва по 
принцип да разчитат на 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) и на
Тристранната декларация на МОТ 
относно многонационалните 
предприятия и социалната политика.
Предприятията могат да разчитат и 
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), Международната организация 
по стандартизация (ISO) 26000, 
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социалната политика и глобалната
инициатива за отчитане.

Глобалната инициатива за отчитане,
Проекта за разкриване на въглеродна 
информация (ПРВИ) и Съвета по 
стандарти за разкриване на 
информация относно въглеродните 
емисии (CDSB).

Or. en

Изменение 12

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 предприятията 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.

__________________ __________________
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 13

Предложение за директива
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) По-голямата прозрачност по 
отношение на дейностите на 
големите предприятия и групи е от 
значение с оглед на защитата на 
приходите и гарантиране, че 
гражданите имат доверие в 
справедливостта и ефективността 
на данъчните системи и че 
гражданите на Съюза вярват на 
големите предприятия и групи. В 
съответствие с това, в своите 
заключения от 22 май 2013 г., 
Европейският съвет призова за 
постигането на бърз напредък в 
областта на укриването на данъци и 
данъчните измами и реши, наред с 
другото, предложението за изменение 
на директивите по отношение на 
оповестяването на нефинансова 
информация и информация за 
многообразието от страна на някои 
големи дружества и групи ще бъде 
разгледано, по-специално за да се 
осигури докладването на големите 
предприятия и групи за всяка отделна 
държава. За тази цел при 
преразглеждането на режима на 
докладване на Директива 2013/34/ЕС 
Комисията следва да разгледа 
въпроса, дали да въведе задължение за 
големите предприятия и 
предприятията от обществен 
интерес да оповестяват публично 
годишен доклад по държави за всяка 
държава членка и трета държава, в 
която извършват дейност, съдържащ 
информация, отнасяща се най-малко 
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до резултата от дейността преди 
облагане с данък, данъците върху 
резултата от дейността и 
получените държавни субсидии.

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европейският съвет от 24 и 25 март
2011 г. призова за намаляване на 
цялостната регулаторна тежест, по-
специално за малките и средните 
предприятия (МСП), на европейско и на 
национално равнище, и предложи мерки 
за повишаване на производителността, а 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж се стреми да подобри бизнес 
средата за МСП и да насърчи тяхната 
интернационализация. Така, съгласно 
принципа „мисли първо за малките“, 
изискванията за оповестяване съгласно 
Директива 78/660/ЕИО и 
Директива 83/349/ЕИО следва да се 
прилагат само за определени големи 
предприятия и групи.

(10) Европейският съвет от 24 и 25 март
2011 г. призова за намаляване на 
цялостната регулаторна тежест, по-
специално за малките и средните 
предприятия (МСП), на европейско и на 
национално равнище, и предложи мерки 
за повишаване на производителността, а 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж се стреми да подобри бизнес 
средата за МСП и да насърчи тяхната 
интернационализация. Така, съгласно 
принципа „мисли първо за малките“, 
изискванията за оповестяване съгласно 
Директива 2013/34/ЕС следва да се 
прилагат само за определени големи 
предприятия и групи.

Or. en

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 

(11) Обхватът на изискванията за 
оповестяване на нефинансова 
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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.

информация също следва да бъде 
определен, отчитайки средния брой 
служители, общия счетоводен баланс и 
нетния оборот. МСП следва да бъдат 
освободени от допълнителни 
изисквания, а задължението в отчета 
за дейността да бъде включена 
нефинансова декларация трябва да се 
прилага само за тези големи 
предприятия и групи, чийто среден 
брой служители надвишава 500.

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Някои от дружествата и групите, 
които попадат в обхвата на 
Директива 78/660/ЕИО и 
Директива 83/349/ЕИО, вече подготвят 
нефинансови отчети на доброволна 
основа. Тези дружества следва да не 
подлежат на задължението да 
предоставят нефинансова декларация в 
годишния си отчет, при условие че 
отчетът отговаря на същата финансова 
година, има поне същото съдържание, 
което се изисква от тази директива, и е 
приложен към годишния доклад.

(12) Някои от предприятията и 
групите, които попадат в обхвата на 
Директива 2013/34/ЕС, вече подготвят 
нефинансови отчети на доброволна 
основа. Тези предприятия следва да не 
подлежат на задължението да 
предоставят нефинансова декларация в 
отчета си за дейността, при условие 
че отчетът отговаря на същата 
финансова година, има поне същото 
съдържание, което се изисква от тази 
директива, и е приложен към доклада за 
дейността.

Or. en

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Много от предприятията, които 
попадат в обхвата на 
Директива 78/660/ЕИО, са членове на 
групи от предприятия. 
Консолидираните годишни отчети 
трябва да се изготвят така, че 
информацията за подобни групи от 
предприятия да може да бъде 
предоставяна на съдружници и на трети 
лица. Следователно националното 
законодателство, уреждащо 
консолидираните годишни отчети, 
следва да бъде съгласувано с цел 
постигане на целите за съпоставимост и 
последователност на информацията, 
която предприятията следва да 
публикуват в Съюза.

(13) Много от предприятията, които 
попадат в обхвата на 
Директива 2013/34/ЕС, са членове на 
групи от предприятия. 
Консолидираните отчети за дейността
трябва да се изготвят така, че 
информацията за подобни групи от 
предприятия да може да бъде 
предоставяна на съдружници и на трети 
лица. Следователно националното 
законодателство, уреждащо 
консолидираните отчети за дейността, 
следва да бъде съгласувано с цел 
постигане на целите за съпоставимост и 
последователност на информацията, 
която предприятията следва да 
публикуват в Съюза.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Както се изисква от член 51а, 
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.

заличава се

Or. en
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Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Многообразието на компетенции и 
становища на членовете на 
административните, управителните и 
надзорните органи на дружествата
спомага за доброто разбиране на 
организацията и дейностите на бизнеса. 
То дава възможност на членовете на 
тези органи да оспорват по 
конструктивен начин управленските 
решения и да бъдат по-отворени към 
новаторски идеи, като по този начин се 
намери противодействие на сходството 
на мнения на членовете, така-
нареченото явление „групово мислене“. 
По този начин то допринася за 
ефективен надзор на управлението и 
успешно управление на дружеството. 
Следователно би било важно да се 
повиши прозрачността по отношение на 
политиката за многообразие, която 
дружествата водят. По този начин 
пазарът ще бъде информиран за 
практиките за корпоративно управление 
и ще окаже индиректен натиск върху 
дружествата за по-многообразни 
управителни съвети.

(15) Многообразието на компетенции и 
становища на членовете на 
административните, управителните и 
надзорните органи на предприятията
спомага за доброто разбиране на 
организацията и дейностите на бизнеса. 
То дава възможност на членовете на 
тези органи да оспорват по 
конструктивен начин управленските 
решения и да бъдат по-отворени към 
новаторски идеи, като по този начин се 
намери противодействие на сходството 
на мнения на членовете, така-
нареченото явление „групово мислене“. 
По този начин то допринася за 
ефективен надзор на управлението и 
успешно управление на 
предприятието. Следователно би било 
важно да се повиши прозрачността по 
отношение на политиката за 
многообразие, която предприятията
водят. По този начин пазарът ще бъде 
информиран за практиките за 
корпоративно управление и ще окаже 
индиректен натиск върху 
предприятията за по-многообразни 
управителни съвети.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 

(16) Задължението да оповестяват 
политиката си за многообразие по 



PE521.714v01-00 20/41 PR\1006774BG.doc

BG

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. 

отношение на своите административни, 
управителни и надзорни органи във 
връзка с аспекти като възраст, пол, 
географски различия, интеграция на 
хората с увреждания, образование и 
професионален опит, следва да се 
прилага само за големи регистрирани на 
борсата предприятия. Оповестяването 
на политиката за многообразие следва 
да бъде част от декларацията за 
корпоративно управление, както е 
установено в член 20 от 
Директива 2013/34/ЕС.
Предприятията, които нямат такава 
политика, следва да не трябва да бъдат 
задължени да я прилагат, но те трябва да 
дадат ясно обяснение защо това е така.

Or. en

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Директиви 78/660/ЕИО и
83/349/ЕИО следва да бъдат съответно 
изменени,

(19) Директива 2013/34/ЕС следва да 
бъде съответно изменена,

Or. en

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения на Директива 78/660/ЕИО Изменения на Директива 2013/34/ЕС

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 78/660/ЕИО се изменя, както 
следва:

Директива 2013/34/ЕС се изменя, както 
следва:
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Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 78/660/ЕИО
Член 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Член 46 се изменя, както следва: заличава се
а) Параграф 1 се заменя със следното:
„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. 
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.
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: 
i) описание на политиката, следвана 
от предприятието по отношение на 



PR\1006774BG.doc 23/41 PE521.714v01-00

BG

тези въпроси;
ii) резултатите от тази политика;
iii) рисковете, свързани с тези 
въпроси, и как дружеството ги
управлява.
Когато дадено дружество не следва 
политика по отношение на един или 
няколко от тези въпроса, то 
представя обяснение за това.
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.
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.
г) При предоставянето на анализа си 
годишният отчет, където е 
подходящо ще дава и допълнителни 
обяснения за сумите, отчетени в 
годишните счетоводни отчети.“
б) Параграф 4 се заменя със следното: 
„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.“
в) Добавя се следният параграф 5: 
„5. Дружество, което е дъщерно 
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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.“ 

Вж. изменението на член 19 от Директива 2013/34/ЕС. 

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 78/660/ЕИО
Член 46a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 46а се изменя, както следва: заличава се
а) В параграф 1 се добавя следната 
буква ж):
„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.“
б) Добавя се следният параграф 4: 
„4. Параграф 1, буква ж) не се прилага 
към дружества по смисъла на 
член 27.“
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Вж. изменението на член 20 от Директива 2013/34/ЕС. 

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 1 – точка 3
Директива 78/660/ЕИО
Член 53a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Член 53а се заменя със следното: заличава се
„Член 53a
Държавите членки не предоставят 
изключенията, посочени в 
членове 1а, 11 и 27, в член 43, 
параграф 1, точки 7а) и 7б), в член 46, 
параграф 3, в членове 47 и 51 от 
настоящата директива, по 
отношение на дружества, чиито 
ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар по 
смисъла на член 4, параграф 1, 
точка 14) от Директива 2004/39/ЕО.“

Or. en

Изменение 28

Предложение за директива
Член 1 – точка 3а (нова) – уводна част
Директива 2013/34/ЕС
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Член 19 се изменя, както следва:

Or. en
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 1 – точка 3а (нова) – буква а)
Директива 2013/34/ЕС
Член 19 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1, трета алинея се 
заличава;

Or. en

Изменение 30

Предложение за директива
Член 1 – точка 3a (нова) – буква б)
Директива 2013/34/ЕС
Член 19 – параграфи 1a—1в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Създават се следните параграфи:
„1a. За големи предприятия, чийто 
среден брой на заетите лица през 
финансовата година надвишава 500, 
прегледът следва да включва и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се най-малко 
до екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека и 
борбата с корупцията и подкупите, 
включително:
a) политиките, следвани от 
предприятието по отношение на 
тези въпроси, включително, когато е 
целесъобразно, позоваване на 
прилаганите процеси на надлежен 
анализ;
б) резултатите от тази политика;
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в) главните рискове, свързани с тези 
въпроси по отношение на 
дейностите, операциите, 
продуктите или стопанските 
отношения на предприятието, които 
има вероятност да предизвикат 
сериозни неблагоприятни въздействия 
в тези области, и начина, по който 
дружеството ги управлява.
Когато предприятието не следва 
политики във връзка с един или 
няколко от тези въпроси, прегледът 
представя обяснение за това.
Информацията, отнасяща се до 
рисковете, посочени в буква в) от 
първа алинея, предстоящите 
развития или въпросите в процес на 
договаряне, не трябва да бъде 
разкривана, когато разкриването на 
такава информация според членовете 
на административните, 
управителните и надзорните органи 
би накърнило сериозно интересите на 
предприятието.
При предоставяне на информацията, 
изисквана съгласно първа алинея, 
предприятието може да се основава 
на национални, европейски или 
международни рамки и в такъв случай 
уточнява на кои рамки се основава.
1б. Доколкото е необходимо за 
разбиране на развитието, дейността 
или състоянието на предприятието и 
за прозрачността и 
съпоставимостта на прегледа, 
анализът, посочен в параграф 1, 
включва както финансови, така и 
нефинансови ключови показатели за 
дейността, имащи отношение към 
конкретната стопанска дейност.
1в. При предоставянето на анализа, 
посочен в параграф 1, в доклада за 
дейността, когато е целесъобразно, се 
включват препратки и допълнителни 
обяснения за сумите, отчетени в 
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годишните финансови отчети.“

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 1 – точка 3a (нова) – буква в) (нова)
Директива 2013/34/ЕС
Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Параграф 4 се заменя със следното:
„4. Когато дадено предприятие 
подготвя подробен отчет за същата 
финансова година, който се основава 
на национални, европейски или 
международни рамки и обхваща 
информацията, предвидена в 
параграф 1а, предприятието се 
освобождава от задължението за 
изготвяне на нефинансова декларация, 
предвидена в параграф 1а, при условие 
че този подробен отчет представлява 
част от доклада за дейността.“

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 1 – точка 3a (нова) – буква г) (нова)
Директива 2013/34/ЕС
Член 19 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Добавя се следният параграф 4а:
„4a. Предприятие, което е дъщерно 
предприятие, се освобождава от 
задълженията, определени в 
параграф 1а, ако предприятието и 
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неговите дъщерни предприятия са 
включени в консолидираните 
финансови отчети и консолидирания 
доклад за дейността на друго 
предприятие и ако този консолидиран 
доклад за дейността е съставен в 
съответствие с член 29.“

Or. en

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – точка 3б (нова) – уводна част
Директива 2013/34/ЕС
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Член 20 се изменя, както следва:

Or. en

Изменение 34

Предложение за директива
Член 1 – точка 3б (нова) – буква a)
Директива 2013/34/ЕС
Член 20 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) В параграф 1 се добавя следната 
буква:
„еа) описание на политиката на 
предприятието на многообразие по 
отношение на административните, 
управителните и надзорните органи 
във връзка с аспекти, като възраст, 
пол, интеграция на хората с 
увреждания, образование и 
професионален опит, целите на 
политиката на многообразие, начина, 
по който е била приложена и 
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резултатите през отчетния период. 
Ако предприятието няма такава 
политика, декларацията съдържа 
обяснение относно причините за 
това.“

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 1 – точка 3б (нова) – буква б)
Директива 2013/34/ЕС
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Параграф 3 се заменя със следното:
„3. Задължителният одитор или 
одиторско дружество изразява 
становище в съответствие с член 34, 
параграф 1, втора алинея относно 
информацията, подготвяна по 
параграф 1, букви в) и г) от 
настоящия член, и проверява дали е 
представена информацията, посочена 
в параграф 1, букви а), б), д), е) и еа)
от настоящия член.“

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 1 – точка 3б (нова) – буква в)
Директива 2013/34/ЕС
Член 20 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Добавя се следният параграф:
„4a. Без да се засягат разпоредбите на 
член 40, параграф 1, буква еа) от 
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настоящия член не се прилага за 
малките и средните предприятия.“

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Член 1 – точка 3в (нова) – уводна част
Директива 2013/34/ЕС
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) Член 29 се изменя, както следва:

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – точка 3в (нова) – буква а)
Директива 2013/34/ЕС
Член 29 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Създава се следният параграф:
„1a. За целите на параграф 1 от 
настоящия член прегледът на 
дружествата майки на дадена голяма 
група, чийто среден брой на заетите 
лица през финансовата година 
надвишава 500, включва, доколкото е 
необходимо за разбиране на 
развитието, дейността или 
състоянието на предприятието, и 
нефинансова декларация, съдържаща 
информация, отнасяща се най-малко 
до екологични и социални въпроси и 
въпроси, свързани със служителите, 
зачитането на правата на човека и 
борбата с корупцията и подкупите, 
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включително:
a) политиките, следвани от групата 
по отношение на тези въпроси, 
включително, когато е целесъобразно, 
позоваване на прилаганите процеси на 
надлежен анализ;
б) резултатите от тази политика;
в) рисковете, свързани с тези въпроси 
по отношение на дейностите, 
операциите, продуктите или 
стопанските отношения на 
предприятието, които има 
вероятност да предизвикат сериозни 
неблагоприятни въздействия в тези 
области, и как дружеството ги 
управлява.
Когато групата не следва политики 
във връзка с един или няколко от тези 
въпроси, прегледът представя 
обяснение за това.
Информацията, отнасяща се до 
рисковете, посочени в буква в) от 
първа алинея, предстоящите 
развития или въпросите в процес на 
договаряне не трябва да бъде 
разкривана, когато разкриването на 
такава информация според членовете 
на административните, 
управителните и надзорните органи 
би накърнило сериозно интересите на 
предприятието.“

Or. en

Изменение 39

Предложение за директива
Член 1 – точка 3в (нова) – буква б)
Директива 2013/34/ЕС
Член 29 – параграфи 3а и 3б (нови)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавят се следните параграфи:
„3a. За целите на параграф 1 от 
настоящия член, когато едно 
предприятие майка изготвя подробен 
доклад, съответстващ на същата 
финансова година, който се отнася до 
цялата група, основаващ се на 
национални, европейски или 
международни рамки и обхващащ 
информацията, предвидена в 
параграф 1а, предприятието майка се 
освобождава от задължението за 
изготвяне на нефинансова декларация, 
предвидена в параграф 1а, при условие, 
че такъв подробен доклад 
представлява част от 
консолидирания годишен доклад за 
дейността.
3б. За целите на параграф 1 от 
настоящия член, предприятие майка, 
което е също така дъщерно 
предприятие, се освобождава от 
задълженията, определени в 
параграф 1а, ако освободеното 
предприятие и неговите дъщерни 
предприятия са включени в 
консолидираните финансови отчети 
и консолидирания доклад за 
дейността на друго предприятие и 
ако този консолидиран доклад за 
дейността е съставен в 
съответствие с настоящия член.“

Or. en

Изменение 40

Предложение за директива
Член 1 – точка 3г (нова)
Директива 2013/34/ЕС
Член 48 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В член 48 се добавя следният 
параграф:
„Докладът разглежда въвеждането 
на задължение за големите 
предприятия и всички предприятия 
от обществен интерес за публично 
оповестяване на годишен доклад по 
държави за всяка държава членка и 
трета държава, в която извършват 
дейност, съдържащ информация, 
отнасяща се най-малко до 
реализираните печалби, платените 
данъци върху резултата от 
дейността и получените държавни 
субсидии.“

Or. en

Изменение 41

Предложение за директива
Член 2
Директива 83/349/ЕИО
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Изменения на Директива 83/349/ЕИО
Директива 83/349/ЕИО се изменя, 
както следва: 
(1) Член 36 се изменя, както следва:
а) Параграф 1 се заменя със следното: 
„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.
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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.
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: 
– i) описание на политиката, следвана 
от предприятието по отношение на 
тези въпроси;
– ii) резултатите от тази политика;
– iii) рисковете, свързани с тези 
въпроси, и как дружеството ги 
управлява.
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.
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.
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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.
При предоставянето на анализа 
консолидираният годишен отчет, 
когато е уместно, предоставя 
позовавания и допълнителни 
обяснения за сумите, отчетени в 
консолидираните отчети. “
б) Добавят се следните 
параграфи 4 и 5:
„4. 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. 
5. Предприятие майка, което също е 
дъщерно предприятие, се освобождава 
от задълженията, посочени в 
третата алинея на параграф 1, ако 
освободеното предприятие и неговите 
дъщерни предприятия са 
консолидирани във финансовите 
отчети и годишния доклад на друго 
предприятие, и ако този 
консолидиран годишен доклад е 
съставен в съответствие с третата 
алинея на параграф 1. “

Вж. изменението на член 29 от Директива 2013/34/ЕС.
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Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение.
1.1 Каква е добавената стойност на разкриването на нефинансова и свързана с 
многообразието информация?
Все по-широкото признаване на „социално отговорната“ роля, изпълнявана от 
предприятията, може да се тълкува и разглежда от различни гледни точки. От една 
страна, появата на „общите“ пазари насърчава развитието на социални и екологични 
стандарти от страна на предприятията; от друга, все по-внимателното и информирано 
гражданско общество „призовава“ предприятията към по-отговорно бизнес поведение. 
Този двоен импулс, върху който се основава напредъкът на КСО, отразява допълването 
на интереси между предприятията и обществото като цяло.
Следователно корпоративната социална отговорност е също така и ключов фактор за 
конкурентоспособността. Това не означава автоматично, че всяка намеса на КСО 
укрепва конкурентното предимство на дадено предприятие, а по-скоро че определени 
действия могат да го укрепят, ако позволяват създаването на общи ценности между 
предприятието, заинтересованите от неговата дейност страни и обществото като цяло.
В този контекст по-голямата прозрачност на нефинансовите аспекти може да 
подпомогне предприятията в по-доброто управление на риска и в повишаването на 
тяхната конкурентоспособност. В същото време по-информираното гражданско 
общество може най-добре да оцени и, следователно, да подкрепи търговската дейност, 
продуктите и услугите, които предлага дадено предприятие. По същия начин 
потенциалните инвеститори могат по-добре да определят устойчивостта и следователно 
жизнеспособността в дългосрочен план на своите инвестиции. 
Аналогично, по-голямата прозрачност и разпространението на информация за 
многообразието могат да спомогнат за прогнозиране на рисковете и повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията. Както бе предложено от едно стабилно и 
дълготрайно проучване, по-разнородните управителни съвети оказват положително 
въздействие върху търговската дейност на дружествата и далновидността на 
провежданите политики.
1.2 Настоящата ситуация и необходимостта от по-голяма яснота в регламентирането.
Оповестяването на нефинансова информация по отношение на дружествата досега 
беше уредено от така наречените счетоводни директиви, които наскоро бяха 
преработени в една обща директива. На национално равнище някои държави членки са 
приели по-строго законодателство, докато множество други държави са въвели 
законови разпоредби, които, макар и в различна степен, налагат задължения за 
нефинансова отчетност.
Следователно, обсъжданото предложение е в съответствие с развитието на 
международното законодателство и с все по-разпространената необходимост от по-
голяма прозрачност на нефинансовата информация. Всъщност, както е видно от 
извършената от Комисията оценка само приблизително 2 500 от общо около 42 000 
големи дружества от ЕС официално оповестяват нефинансова информация ежегодно. 
Очевидно е, че настоящата ситуация не отговаря на нуждите на заинтересованите 
страни в предприятията и извън тях. От това обстоятелство произтича необходимостта 
от по-ясно и по-единно регламентиране на равнище ЕС, с което да се въведат 
задължения, ограничени до няколко ключови области, с цел увеличаване на 
количеството, качеството и нивото на съпоставимост на информацията.
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1.3 Предложението на Комисията.
С това предложение се въвеждат определени промени в „счетоводната“ директива, 
които изискват големите дружества и групи да предоставят анализ във връзка с 
нефинансова информация. Това становище, което се прилага към годишния доклад, 
следва да включва информацията, отнасяща се поне до околната среда, до социални и 
свързани със служителите въпроси, съблюдаването на човешките права, аспекти на 
борбата с корупцията. Освен това големите, регистрирани на борсата дружества, следва 
да предоставят информация за своята политика на многообразие, включително аспекти, 
свързани с възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит.
Избраният нормативен принцип е този на „спазвай или обяснявай“. Следователно 
дружествата, които не следват политика по отношение на един или няколко от 
горепосочените въпроси, трябва да представят обяснение за това.

2. Гледната точка на докладчика.
2.1 Предварителни бележки.
Като цяло докладчикът споделя нормативната ориентация на Комисията. Избраният 
подход удовлетворява искането на Парламента, който се обяви в подкрепа на 
приемането на законодателно предложение за нефинансовата отчетност, което да 
позволи „висока степен на гъвкавост на действията, за да се отчете фактът, че КСО има 
много измерения и политиките за КСО, прилагани от предприятията, са много 
разнообразни“, и което същевременно да осигури „достатъчна степен на сравнимост, 
която да отговаря на потребностите на инвеститорите и другите заинтересовани страни, 
както и на потребността от предоставяне на лесен достъп на потребителите до 
информация относно влиянието на бизнеса върху обществото“.
Предвид тези съображения, които определят два ключови принципа за работата по 
измененията като „гъвкавост“ и „сравнимост“, докладчикът счита, че е необходимо да 
се изясни стойността на така наречения нормативен принцип „спазвай или обяснявай“, 
за да се избегне всякакво съмнение относно задължителния характер на разпоредбите. 
Този принцип не оставя на предприятията свобода на избор дали да предоставят 
информацията, която се изисква от нормативната уредба, или да се въздържат от това. 
Напротив, предложението въвежда двойно задължение за предприятията: от една 
страна, те трябва да отчитат определени аспекти („спазвай“); от друга, трябва да дават 
обяснение в случаите, когато не се прилагат политики спрямо един или повече аспекти 
(„обяснявай“).
2.2 Въведени основни изменения.
Освен някои технически изменения, които имат за цел да приведат в съответствие 
текста на предложението със съдържанието на новата счетоводна директива, 
докладчикът счита за уместно да изясни някои от законодателните аспекти, за да бъде 
избегната всякаква правна несигурност и да се гарантира максимално уеднаквяване на 
тълкуването на разпоредбите.
Във връзка с аспектите на отчетност, едно ново съображение посочва основните 
области, към които следва да бъдат отнесени. В този смисъл, информацията за околната 
среда трябва да включва, например, данни за емисиите на парникови газове, 
замърсяването на въздуха и използването на енергия от възобновяеми източници. По 
отношение на социалните или свързаните с персонала въпроси, информацията следва 
да съдържа, наред с другото, прилагането на основните конвенции на Международната 
организация на труда (МОТ), условията на труд и социалния диалог. Също така, 
информацията относно правата на човека и борбата срещу корупцията, трябва да 
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включва поне данните, свързани с предотвратяването на нарушенията на правата на 
човека, както и разяснения относно прилаганите от предприятието мерки за борба с 
корупцията и подкупите.
В съответствие с целта за изясняване на текста на разпоредбата, някои от предложените 
изменения използват с по-голяма точност понятието „спазвай“. В тази връзка, 
докладчикът предлага то да бъде обвързано с дейностите, операциите, продуктите и 
търговските отношения на предприятията, които могат да окажат по-голямо 
отрицателно въздействие върху аспектите, включени в отчетността.
Докладчикът изразява загриженост, че отчитането на рисковете би могло да предизвика 
неблагоприятни последици за дейността и бъдещото развитие на предприятието. Става 
дума за особено деликатна информация, разпространението на която би могло да 
застраши търговските стратегии на предприятието и да окаже отрицателно въздействие 
върху конкурентната динамика. Поради това, докладчикът предлага да се ограничи 
разкриването на информация само до рисковете, които се считат за „основни“, като в 
същото време се даде възможност на ръководните или надзорните органи на 
предприятието да не разкриват информация, свързана с рисковете, като например 
текущите преговори, в случаите, когато нейното оповестяване засяга сериозно 
интересите на предприятието.
Докладчикът не е съгласен с евентуалното разширяване на задълженията за отчетност 
по отношение на веригата на доставки и подизпълнители или на цялата верига за 
създаване на добавена стойност. В действителност, разглежданото предложение 
представлява първа стъпка към по-големи ограничения на КСО на предприятията и 
като такава следва да се сведе до въвеждането на базови задължения, които да бъдат 
развити при необходимост на по-късен етап и след предварителна оценка на 
въздействието на въведените разпоредби.
Все пак, докладчикът счита за възможно и целесъобразно разширяването на 
приложното поле на разпоредбите по отношение на т. нар. процес на „надлежна 
проверка“, когато тя е била извършена от предприятието във връзка с аспекти на 
оповестяването. За тази цел проектодокладът въвежда промяна, въз основа на която 
предприятията да могат, при описанието на политиките, прилагани в подлежащите на 
отчетност сфери, да се позоват на извършените процеси на „надлежна проверка“, при 
положение че такива съществуват.
Накрая, докладчикът е съгласен с решението на Комисията да предостави възможност 
за гъвкаво използване от страна на предприятията на национални, европейски и 
международни стандарти при предоставянето на изискваната информация. При тези 
обстоятелства докладчикът изразява становище, че за да се гарантира по-голяма 
съпоставимост на информацията следва да се насърчава, като общо правило, 
използването на някои институционално признати стандартни.
3. Заключения.
На 22 май 2013 г. Европейският съвет, в рамките на борбата срещу укриването на 
данъци и данъчните измами, включи в своите заключения поканата да бъде разгледано 
възможно най-скоро „предложението за изменение на директивите относно 
оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от големи 
дружества и групи, по-специално за да се осигури докладването на големите компании 
и групи за всяка отделна страна“.
Докладчикът изразява съгласие с необходимостта, изтъкната от държавните и 
правителствените ръководители, от прилагането на по-строги политики за борба с 
укриването на данъци, най-вече поради прехвърлянето на капитал към трети държави 
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или към така наречените „данъчни убежища“. Освен това, по-голямата прозрачност в 
тази сфера би могла да засили доверието на потребителите в дейността на големите 
предприятия и многонационалните дружества. По същия начин, инвеститорите биха 
имали на разположение повече информация за анализа на икономическите, 
политическите и репутационните рискове или за преценката доколко е стабилна дадена 
дейност и дали разполага с разнообразен от географска гледна точка капитал, за да 
може да се справи по-добре с евентуални икономически сътресения.
При тези обстоятелства докладчикът счита, че законодателните действия в тази област 
следва да вземат предвид разнообразието от сектори и законодателства, в което работят 
предприятията. В някои законодателства, например, част от информацията би могла да 
попадне в обхвата на определението за „държавна тайна“ или „търговска тайна“ и да 
доведе до правна несигурност за европейските предприятия, които работят на тези 
територии. Същевременно, разпространението търговска и икономически чувствителна 
информация (стратегическа информация относно договори, нива на рентабилност, 
резултати и управление) може да доведе до неравностойно конкурентно положение или 
до оспорване на споразумения и договори, сключени с данъчните власти на трети 
държави.
С оглед на гореизложените съображения, докладчикът се ангажира да разгледа въпроса 
за всяка отделна държава в рамките на настоящото законодателно предложение, като 
избере предпазлив и внимателен подход, който да позволи увеличаване на ползите и 
неутрализиране на рисковете. За тази цел докладчикът предлага изменение на член 48 
от счетоводната директива 2013/34, като призовава Комисията да провери, по време на 
преразглеждането на разпоредбите относно плащанията към правителствата, 
въвеждането на задължение за големите предприятия и организациите от обществен 
интерес да публикуват годишен доклад за всяка отделна държава членка или трета 
държава, в която работят, който да съдържа информация относно нетните печалби или 
загуби, данъчното облагане на печалбите или загубите и получените субсидии.


