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А. Проблемът

 През 2012 г. средно за ЕС само 13,7 % от директорите в управителните съвети са 
били жени.

 В държавите членки, където не са били взети задължителни мерки, дружествата 
все още са далеч от постигането на приемлив баланс между половете 
(Обединеното кралство е особен случай).

 Различните примери в различни държави членки като например Франция, 
Италия или Белгия изглежда доказват, че единственият начин правилно да се 
увеличи процентът на жените в управителните съвети е чрез задължителни и 
изпълними мерки.

Б. Предложението на Комисията

I. Основни положения

Съдокладчиците приветстват предложението за директива като последващо действие 
във връзка с резолюцията на Парламента „Жените и ръководството на предприятията“, 
приета през 2011 г., и като отговор на продължаващото неравенство по най-високите 
длъжности в дружествата.

Съдокладчиците отбелязват предложената директива, тъй като тя установява ясна обща 
стратегия за всички държави членки, за да се постигне обща цел: по-слабо 
представеният пол да заема 40 % от длъжностите с неизпълнителни правомощия в 
управителните съвети на големите дружества, допуснати до борсова търговия. Тя 
съдържа ясно послание, като задължава държавите членки да предприемат подходящи 
процедури, за да насърчат баланса между половете в управителните съвети на всички 
дружества, допуснати до борсова търговия.

Ако целта за 40 % не е достигната до 2018 г. за дружествата, които са напълно или 
частично държавна собственост, и до 2020 г. за частните дружества, допуснати до 
борсова търговия, от държавите членки се изисква да гарантират, че дружествата 
продължават усилията си след тази дата, за да се гарантира ефективно постигането на 
целта за по-добър баланс между половете. Заслужава да се отбележи, че директивата 
предлага гъвкава рамка, тъй като позволява на държавите членки да вземат 
националните особености под внимание при нейното транспониране.

Освен това, тъй като различната нормативна база на национално равнище би могла да 
създаде проблеми при функционирането на вътрешния пазар, съдокладчиците 
подчертават добавената стойност на приемането на директива с цел премахване на 
всички възможни пречки, тъй като дружествата, извършващи трансгранична дейност, 
не следва да се сблъскат с различни изисквания в корпоративното управление по 
отношение на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на 
дружества, допуснати до борсова търговия.

Следователно подобно предложение ще допринесе за повишаване на социалната 
справедливост и прозрачността и за укрепване на принцип на заслугите на пазара на 
труда, както и за икономическия растеж, като се използват напълно всички налични 
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ресурси, умения и силни страни, така че човешкият потенциал в ЕС да бъде ефективно 
използван.

Правно основание: Съдокладчиците считат, че член 157, параграф 3 от Договора за 
функционирането на ЕС съставлява правното основание за задължителни мерки, 
насочени към гарантиране на прилагането на принципа на равните възможности и 
равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите. 

II. Специфични въпроси

1. Обхват на директивата (член 1, член 2, параграф 8, член 3 и член 4, параграф 6)
 Изключване на изпълнителните съвети
 Изключване на МСП
 Изключване на секторите, доминирани от единия пол

2. Задължителен характер на директивата (членове 4 и 5)
 Задължителен по отношение на процедурата спрямо задължителен по 

отношение на резултата
 Изясняване на разпоредбите относно задълженията на дружествата, допуснати 

до борсова търговия

3. Механизъм за ефективни санкции (член 6)
 Ясен, възпиращ списък на санкциите
 Свобода на преценка на държавите членки

В. Въпроси за обсъждане и възможни изменения

Съдокладчиците са идентифицирали няколко въпроса за обсъждане и също така са 
предложи възможни изменения, целящи решаването на тези въпроси.

Въпрос 1: Как би могла да бъде подобрена ефективността на предложението чрез 
адаптиране на неговия обхват?

Съдокладчиците обмислят няколко възможности за разширяване на обхвата на 
директивата с цел повишаване на нейната ефективност и въздействие, като например 
включването на МСП:

Изменение 1
Член 2 – точка 8
подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу и Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. „малко и средно предприятие“ или 
„МСП“ означава дружество, в което 
работят по-малко от 250 души и което 
разполага с годишен оборот, 
ненадвишаващ 50 млн. EUR, или с общ 

заличава се
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годишен счетоводен баланс, 
ненадвишаващ 43 млн. EUR, или — за 
МСП,
установено в държава членка, чиято 
валута не е еврото —
еквивалентните суми във валутата на 
тази държава членка;

Изменение 2
Член 3
подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу и Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага за 
малките и средните предприятия („МСП“).

заличава се

Обосновка

Съдокладчиците признават значението на малките и средните предприятия като 
иновативния „гръбнак“ на промишлеността в Европа. Поради това те следва да 
заемат водеща позиция в усилията за равенство между половете и затова следва да 
бъдат включени в директивата. Всички дружества, допуснати до борсова търговия, 
следва да се съобразяват с целта, която директивата поставя, като се имат предвид 
тяхното значение за икономиката и техните икономически и социални отговорности. 

Въпрос 2: Как би могъл да бъде изяснен и подсилен член 4 относно 
задължителните аспекти на директивата?

а) Член 4, параграф 1
В сегашния си вид член 4 има за цел да засили процедурата за постигане на 
определените прагове, но не ги налага. За момента съдокладчиците имат различни 
подходи за това дали това би било достатъчно или не. Възможностите за изменение на 
директивата в това отношение (член 4 или съображение 33) могат да бъдат следните:

Изменение 3
Член 4 – параграф 1
подкрепено от Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в чиито управителни съвети 
членовете на по-слабо представения пол 
заемат по-малко от 40 % от позициите на 

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в чиито управителни съвети 
членовете на по-слабо представения пол 
заемат по-малко от 40 % от позициите на 



DT\938160BG.doc 5/8 PE513.108v01-00

BG

директори без изпълнителни функции,
извършват назначенията на тези 
позиции въз основа на сравнителен анализ 
на квалификациите на всеки кандидат, като 
прилагат предварително определени, ясни, 
неутрално формулирани и еднозначни 
критерии, за да достигнат този процент
най-късно до 1 януари 2020 г. или най-
късно до 1 януари 2018 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които са 
публични предприятия.

директори без изпълнителни функции,
коригират своите процедури за 
набиране, подбор или назначаване и 
достигат поне 40 % най-късно до 
1 януари 2020 г. или най-късно до 
1 януари 2018 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които са 
публични предприятия. Процедурата се 
основава на сравнителен анализ на 
квалификациите на всеки кандидат, като 
се прилагат предварително определени, 
ясни, неутрално формулирани и 
еднозначни критерии.

Изменение 4
Съображение 33
подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Освен мерките по отношение на 
директорите без изпълнителни функции, 
както и с оглед на подобряване на 
баланса между половете сред 
директорите, заети със задачи по 
текущото управление, от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да се изисква да поемат индивидуални 
ангажименти по отношение на баланса 
между половете сред изпълнителните 
директори, които трябва да сa 
изпълнени най-късно до 1 януари 
2020 г. Тези ангажименти следва да 
имат за цел постигането на осезаем 
напредък спрямо текущата ситуация на 
дружеството към по-добър баланс 
между половете.

(33) Освен мерките по отношение на 
директорите без изпълнителни функции, 
както и с оглед на подобряване на 
баланса между половете сред 
директорите, заети със задачи по 
текущото управление, от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да се изисква да поемат индивидуални 
ангажименти по отношение на баланса 
между половете сред изпълнителните 
директори най-късно до 1 януари 2020 г.
Тези ангажименти следва да имат за цел 
постигането на осезаем напредък 
спрямо текущата ситуация на 
дружеството към по-добър баланс 
между половете. От държавите 
членки се изисква да гарантират, че 
дружествата ще продължават да 
полагат усилия, докато не се изпълни 
целта от 40 %. За тази цел, 
директивата предвижда гаранции с 
оглед на ефективното постигане на 
целите за подобрен баланс между 
половете.

2. Член 4, параграф 2
Съдокладчиците считат, че член 4, параграф 2 следва да бъде подсилен. Разпоредба, с 
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която би се приело представителството да бъде под 40 %, би попречила на постигането 
на целта за равенство между половете. Възможностите за преформулиране на член 4, 
параграф 2 могат да бъдат следните:

Изменение 5
Член 4 – параграф 2
подкрепено от Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Броят на позициите на директори без 
изпълнителни функции, необходим за 
постигане на целите, посочени в 
параграф 1, е броят, който е най-близък 
до дела от 40 %, но
не надхвърля 49 %.

2. Броят на позициите на директори без 
изпълнителни функции, необходим за 
постигане на целите, посочени в 
параграф 1, е поне 40 %.

Изменение 6
Член 4 – параграф 2
подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Броят на позициите на директори без 
изпълнителни функции, необходим за 
постигане на целите, посочени в 
параграф 1, е броят, който е най-близък 
до дела от 40 %, но не надхвърля 49 %.

2. Броят на позициите на директори без 
изпълнителни функции, необходим за 
постигане на целите, посочени в 
параграф 1, е броят, който е най-близък 
до дела от 40 %, но не надхвърля 50 %.

3. Член 4, параграф 3
Последното подчинено изречение е излишно, тъй като предходната формулировка вече 
включва обективно определение на квалификацията на кандидатите.

Изменение 7
Член 4 – параграф 3
подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу и Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да бъде постигната целта, посочена в 
параграф 1, държавите членки гарантират, 
че при подбора на директори без 
изпълнителни функции приоритет ще има 
кандидатът от по-слабо представения пол, 
ако този кандидат има същите 
квалификации като кандидат от другия 
пол по отношение на това дали е 

3. За да бъде постигната целта, посочена в 
параграф 1, държавите членки гарантират, 
че при подбора на директори без 
изпълнителни функции приоритет ще има 
кандидатът от по-слабо представения пол, 
ако този кандидат има същите 
квалификации като кандидат от другия 
пол по отношение на това дали е 
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подходящ за поста, на компетентността и 
професионалните му резултати, освен ако 
обективна оценка, при която се вземат 
предвид всички критерии, които са 
специфични за отделните кандидати, 
не насочи избора в полза на кандидата 
от другия пол.

подходящ за поста, на компетентността и 
професионалните му резултати.

4. Член 4, параграф 6
Освобождаването на клонове от това задължение, само защото те са доминирани от 
един пол, би затвърдило това едностранно доминиране на единия пол.

Изменение 8 
Член 4 – параграф 6
от Роди Краца-Цагаропулу и Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да 
предвидят, че дружествата, допуснати 
до борсова търговия, в които членовете 
на по-слабо представения пол 
представляват по-малко от 10 % от 
работната сила, не са задължени да 
постигнат целта, посочена в параграф 
1.

заличава се

Обосновка

Всички дружества трябва да спазват задължението за подобряване на баланса 
между половете и следователно не трябва да се предвижда никакво изключение. По-
специално директивата предоставя на всички дружества гъвкавост по отношение на 
приемането на подходящите процедури в съответствие с нуждите на техния сектор. 
И накрая, директорите без изпълнителни функции обикновено извършват надзорни 
дейности и имат принос към дейностите по общото управление, които не са пряко 
свързани с въпросите от секторно естество.

Въпрос 3: Как биха могли да бъдат подобрени разпоредбите относно санкциите?

Съдокладчиците приканват за обсъждане на това дали следва да има окончателен 
списък или отворен списък на санкциите и каква свобода на преценка следва да имат 
държавите членки по отношение на тяхното прилагане въз основа на следните 
предложения за изменения.

Изменение 9
Член 6 – параграф 2 
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подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу и Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи и могат да
включват следните мерки:

2. Санкциите трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи и включват
поне следните мерки:

Изменение 10 
Член 6 – параграф 2 – буква ба) (нова)
подкрепено от Роди Краца-Цагаропулу и Евелин Регнер

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изключването на дружеството, 
допуснато до борсова търговия, от 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

Обосновка

Като се имат предвид икономическата и социалната отговорност на държавите 
членки, регионалните и местните органи, от съществено значение е да се повиши 
прозрачността на публичните дружества. Поради тази причина дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които не спазват задълженията, посочени в 
директивата, се изключват от търговете за обществени поръчки, обслужващи общи 
икономически интереси.


