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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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0614),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 157, параграф от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0382/2012),

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

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 13 
февруари 2013 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 май 2013 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и 
комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 51 от 
своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и на комисията по 
правата на жените и равенството между половете, както и становищата на 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални 
въпроси и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(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 

                                               
1 OВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 68.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Ефективното използване на 
човешкия капитал представлява най-
важният фактор за определяне на 
конкурентоспособността на 
икономиката. То е от ключово значение 
за разрешаване на демографските 
предизвикателства на ЕС и за успешно 
конкуриране в условията на 
глобализирана икономика, както и за 
осигуряването на сравнително 
предимство по отношение на трети 
държави. Броят на жените с високи 
квалификации и умения непрекъснато 
нараства, което се потвърждава от 
факта, че 60 % от завършилите висше 
образование са жени. Ако продължи 
неизползването на този резерв при 
назначаването на служители на 
позиции за вземане на икономически
решения, това ще означава, че не 
успяваме да използваме напълно 
квалифициран човешки капитал.

(7) Ефективното използване на 
човешкия капитал представлява най-
важният фактор за определяне на 
конкурентоспособността, развитието и 
растежа на икономиката. То е от 
ключово значение за разрешаване на 
демографските предизвикателства на ЕС 
и за успешно конкуриране в условията 
на глобализирана икономика, както и за 
осигуряването на сравнително 
предимство по отношение на трети 
държави. Броят на жените с високи 
квалификации и умения непрекъснато 
нараства, което се потвърждава от 
факта, че 60 % от завършилите висше 
образование са жени. Ако продължи 
неизползването на този резерв на 
служители на управленски позиции и на 
позиции за вземане на решения в 
дружествата, това ще означава, че не 
успяваме да използваме напълно 
квалифициран човешки капитал.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На равнището на дружествата е 
широко признато, че присъствието на 
жените в управителните съвети 
подобрява корпоративното управление, 
тъй като резултатите на екипа и 

(8) На равнището на дружествата е 
широко признато, че присъствието на 
жените в управителните съвети 
подобрява корпоративното управление, 
тъй като резултатите на екипа и 
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качеството на вземане на решения се 
засилват поради по-разнообразния и 
колективен начин на мислене, 
включващ по-широк набор от гледни 
точки, и по този начин се стига до по-
балансирани решения. Многобройни 
проучвания сочат, че съществува 
положителна връзка между 
равнопоставеността между половете на 
най-високо управленско ниво и 
финансовите резултати и 
рентабилността на дружеството.
Следователно подобряването на 
участието на жените в управителните 
съвети на дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, може да има 
положителен ефект върху стопанските
резултати на съответните дружества.

качеството на вземане на решения се 
засилват поради по-разнообразния и 
колективен начин на мислене, 
включващ по-широк набор от гледни 
точки, както и по-активен бизнес 
модел, и по този начин се стига до по-
балансирани решения с оглед на по-
доброто отразяване на обществените 
и потребителските реалности.
Многобройни проучвания сочат, че 
съществува положителна връзка между 
равнопоставеността между половете на 
най-високо управленско ниво и 
финансовите резултати и 
рентабилността на дружеството.
Следователно подобряването на 
участието на жените в управителните 
съвети на дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, предвид 
значителната икономическа и 
социална отговорност на тези 
дружества, може да има положителен 
ефект върху икономическите резултати 
на съответните дружества. Поради това 
следва да бъдат въведени и засилени 
мерки за насърчаване на развитието в 
кариерата на жените на всички 
равнища на управлението.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Наличната информация показва 
също, че равенството на пазара на труда 
може значително да подобри 
икономическия растеж. Засилването на 
присъствието на жените в 
управителните съвети на дружествата, 
допуснати до борсова търговия в Съюза, 
има положително въздействие не само 

(9) Наличната информация показва 
също, че равенството на пазара на труда 
може значително да подобри 
икономическия растеж. Засилването на 
присъствието на жените в 
управителните съвети на дружествата, 
допуснати до борсова търговия в Съюза, 
има положително въздействие не само 
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за жените, назначени в управителните 
съвети, но и допринася за привличането 
на жени със способности в 
предприятията и води до нарастване на 
броя на жените на всички равнища на 
управление и сред работната сила.
Следователно по-големият дял на 
жените в управителните съвети на 
дружествата има положително 
въздействие за преодоляване на 
разликата в заетостта и в заплащането 
между жените и мъжете. Пълноценното 
използване на наличните женски 
способности ще представлява 
значително подобрение по отношение 
на възвръщаемостта на образованието 
както за отделните хора, така и за 
публичния сектор. По-слабото участие 
на жените в управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия в ЕС, е една пропусната 
възможност за постигане на 
дългосрочен устойчив растеж за 
икономиките на държавите членки като 
цяло.

за жените, назначени в управителните 
съвети, но и допринася за привличането 
на жени със способности в 
предприятията, води до нарастване на 
броя и признаване на приноса на
жените на всички равнища на 
управление и сред работната сила.
Следователно по-големият дял на 
жените в управителните съвети на 
дружествата има положително 
въздействие за преодоляване на 
разликата в заетостта и в заплащането 
между жените и мъжете. Пълноценното 
използване на наличните женски 
способности ще представлява 
значително подобрение по отношение 
на възвръщаемостта на образованието 
както за отделните хора, така и за 
публичния сектор. По-слабото участие 
на жените в управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия в ЕС, е една пропусната 
възможност за постигане на 
дългосрочен устойчив растеж за 
икономиките на държавите членки като 
цяло.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Въпреки че настоящата директива 
няма за цел да хармонизира подробно 
националните законодателства относно 
процедурите за подбор и критериите за 
квалификация за позиции в 
управителните съвети, въвеждането на 
определени минимални стандарти по 
отношение на изискването за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в които липсва балансирано 

(14) Въпреки че настоящата директива 
няма за цел да хармонизира подробно 
националните законодателства относно 
процедурите за подбор и критериите за 
квалификация за позиции в 
управителните съвети, въвеждането на 
определени минимални стандарти по 
отношение на изискването за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в които липсва балансирано 
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представяне на половете, да вземат 
решения за назначаване на директори 
без изпълнителни функции въз основа 
на обективна сравнителна оценка на 
квалификациите на кандидатите по 
отношение на това дали са подходящи 
за поста, на компетентността и на 
професионалните резултати, е 
необходимо, за да се постигне баланс 
между половете сред директорите без 
изпълнителни функции. Само мярка на 
равнище ЕС може ефективно да 
спомогне, за да се гарантира 
конкурентна равнопоставеност в целия 
Съюз и да се избегнат практически 
усложнения в ежедневното управление 
на бизнеса.

представяне на половете, да вземат 
решения за назначаване на директори 
без изпълнителни функции въз основа 
на обективна сравнителна оценка на 
квалификациите на кандидатите по 
отношение на това дали са подходящи 
за поста, на компетентността и на 
професионалните резултати, е 
необходимо, за да се постигне баланс 
между половете сред директорите без 
изпълнителни функции. Само
задължителна мярка на равнището на 
Съюза може ефективно да спомогне, за 
да се гарантира конкурентна 
равнопоставеност в целия Съюз, да се 
избегнат практически усложнения в 
ежедневното управление на бизнеса, 
както и да се позволи на 
ръководителите с изпълнителни 
функции и на директорите да 
използват пълноценно 
възможностите, които вътрешният 
пазар предлага.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Ето защо Съюзът следва да се 
стреми към увеличаване на 
присъствието на жените в 
управителните съвети на дружествата, 
за да се повишат икономическият 
растеж и конкурентоспособността на 
европейските предприятия и да се 
постигне ефективно равенство между 
жените и мъжете на пазара на труда.
Тази цел следва да бъде преследвана 
чрез минимални изисквания за 
утвърдителни действия под формата на 
задължителни мерки, насочени към 

(16) Ето защо Съюзът следва да се 
стреми към увеличаване на 
присъствието на жените в 
управителните съвети на дружествата, 
за да се повишат икономическият 
растеж и конкурентоспособността на 
европейските предприятия и да се 
постигне ефективно равенство между 
жените и мъжете на пазара на труда.
Тази цел следва да бъде преследвана 
чрез минимални общи изисквания на 
Съюза за утвърдителни действия под 
формата на задължителни мерки, 
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постигането на количествена цел за 
състава от гледна точка на 
съотношението между жените и мъжете 
на съветите на дружествата, допуснати 
до борсова търговия, с оглед на факта, 
че държавите членки и други страни, 
които са избрали този или подобен 
метод, са постигнали най-добри 
резултати в справянето с 
недостатъчното участие на жените на 
позиции за вземане на икономически 
решения.

насочени към постигането на 
количествена цел за състава от гледна 
точка на съотношението между жените 
и мъжете на съветите на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, с оглед 
на факта, че държавите членки и други 
страни, които са избрали този или 
подобен метод, са постигнали най-добри 
резултати в справянето с 
недостатъчното участие на жените на 
позиции за вземане на икономически 
решения.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящата директива не следва 
да се прилага по отношение на микро-
, малки и средни предприятия (МСП), 
както са определени в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 г. относно определението за 
микро-, малки и средни предприятия, 
дори и ако те са дружества, 
допуснати до борсова търговия.

заличава се

Or. en

Обосновка

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.
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Държавите членки упражняват 
доминиращо влияние върху 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които са публични 
предприятия по смисъла на член 2, 
буква б) от Директива 2006/111/EC на 
Комисията от 16 ноември 2006 г. 
относно прозрачността на финансовите 
отношения между държавите членки и 
публичните предприятия, както и 
относно финансовата прозрачност в 
рамките на някои предприятия. Поради 
това доминиращо влияние те разполагат 
с инструменти, за да постигнат по-бързо 
необходимите промени. Следователно в 
тези дружества целта от най-малко 40 % 
от директорите без изпълнителни 
функции от по-слабо представения пол 
следва да се насрочи за по-ранна дата.

(23) Държавите членки упражняват 
доминиращо влияние върху 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които са публични 
предприятия по смисъла на член 2, 
буква б) от Директива 2006/111/EC на 
Комисията от 16 ноември 2006 г. 
относно прозрачността на финансовите 
отношения между държавите членки и 
публичните предприятия, както и 
относно финансовата прозрачност в 
рамките на някои предприятия. Поради 
това доминиращо влияние те разполагат 
с инструменти, за да постигнат по-бързо 
необходимите промени. Следователно в 
тези дружества целта от най-малко 40 % 
от директорите без изпълнителни 
функции от по-слабо представения пол 
следва да се насрочи за по-ранна дата, в 
съответствие с адекватните 
механизми, установени от 
държавите членки съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Определянето на броя на 
позициите на директори без 
изпълнителни функции, необходими 
за постигане на целта, изисква 
допълнително уточняване, тъй като 
предвид големината на повечето 

(24) Ако управителният съвет без 
изпълнителни функции се състои 
само от трима членове, е 
математически невъзможно да се 
надвиши делът от 40 % за двата 
пола. Следователно в тези случаи 
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управителни съвети е 
математически възможно само да се 
надхвърли или да се остане под 
точния дял от 40 %. Поради това 
броят на необходимите за постигане 
на целта позиции следва да бъде 
броят, който е най-близо до 40 %. 
Същевременно, за да се избегне 
дискриминирането на първоначално 
свръхпредставения пол, 
дружествата, регистрирани за 
борсова търговия, следва да не бъдат 
задължени да назначават членове на 
по-слабо представения пол на 
половината или на повече от 
позициите на членове на 
управителните съвети без 
изпълнителни функции. Например
членовете на по-слабо представения пол 
следва да имат най-малко една позиция 
в управителни съвети с трима или 
четирима директори без изпълнителни 
функции, най-малко две позиции в 
управителни съвети с петима или 
шестима директори без 
изпълнителни функции и най-малко 
три позиции в управителни съвети 
със седем или осем директори без 
изпълнителни функции.

членовете на по-слабо представения пол 
следва да имат най-малко една позиция 
в управителни съвети с трима директори 
без изпълнителни функции.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) В съответствие с тази съдебна 
практика държавите членки следва да 
гарантират, че подборът на най-
квалифицираните кандидати за 
директори без изпълнителни функции се 
основава на сравнителен анализ на 
квалификациите на всеки кандидат въз 

(26) В съответствие с тази съдебна 
практика държавите членки следва да 
гарантират, че подборът на най-
квалифицираните кандидати за 
директори без изпълнителни функции се 
основава на сравнителен анализ на 
квалификациите на всеки кандидат въз 
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основа на предварително определени, 
ясни, неутрално формулирани и 
еднозначни критерии. Сред примерите 
за видовете критерии за подбор, които 
дружествата могат да прилагат, са 
професионалният опит в управленските 
и/или надзорните задачи, знанията в 
специфични области, като финансите, 
контрола или управлението на 
човешките ресурси, лидерството и 
комуникационните умения и 
способностите за създаване на контакти.
Приоритет ще бъде даден на кандидата 
на по-слабо представения пол, ако този 
кандидат има също толкова добри 
квалификации като кандидата от другия 
пол по отношение на това дали е 
подходящ за поста, на компетентността 
и на професионалните му резултати, и 
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.

основа на предварително определени, 
ясни, неутрално формулирани и 
еднозначни критерии. Сред примерите 
за видовете критерии за подбор, които 
дружествата могат да прилагат, са 
професионалният опит в управленските 
и/или надзорните задачи, знанията в 
специфични области, като финансите, 
контрола или управлението на
човешките ресурси, лидерството, 
опитът на международно равнище и 
комуникационните умения и 
способностите за създаване на контакти.
Приоритет ще бъде даден на кандидата 
на по-слабо представения пол, ако този 
кандидат има също толкова добри 
квалификации като кандидата от другия 
пол по отношение на това дали е 
подходящ за поста, на компетентността 
и на професионалните му резултати, и 
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.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Тъй като съставът на 
работната сила от гледна точка на 
разпределението между мъжете и 
жените има пряко отражение върху 
наличността на кандидатите от по-
слабо представения пол, държавите 
членки могат да предвидят, че когато 
членовете на по-слабо представения 
пол съставляват по-малко от 10 % от 
работната сила, от въпросното 
дружество не следва да се изисква да 

заличава се
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спазва предвидената в настоящата 
директива цел.

Or. en

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.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
изискват от дружествата, допуснати до 
борсова търговия, да предоставят на 
компетентните национални органи на 
годишна основа информация за състава 
от гледна точка на съотношението 
между мъжете и жените в 
управителните си съвети, както и 
информация за това как са успели да 
изпълнят целите, установени в 
настоящата директива. Това ще позволи 
на компетентните национални органи да 
направят оценка на напредъка на всяко 
дружество, допуснато до борсова 
търговия, по отношение на баланса 
между половете сред директорите. Тази 
информация следва да се публикува и 
когато въпросното дружество не е 
изпълнило целта, информацията следва 
да включва описание на мерките, които 
дружеството е предприело до момента и 
които възнамерява да предприеме в 
бъдеще, за да постигне целта.

(34) Държавите членки следва да 
изискват от дружествата, допуснати до 
борсова търговия, да предоставят на 
компетентните национални органи на 
годишна основа информация за състава 
от гледна точка на съотношението 
между мъжете и жените в 
управителните си съвети, както и 
информация за това как са успели да 
изпълнят целите, установени в 
настоящата директива. Това ще позволи 
на компетентните национални органи да 
направят оценка на напредъка на всяко 
дружество, допуснато до борсова 
търговия, по отношение на баланса 
между половете сред директорите. Тази 
информация следва да се публикува и 
когато въпросното дружество не е 
изпълнило целта, информацията следва 
да включва описание на мерките, които 
дружеството е предприело до момента и 
които възнамерява да предприеме в 
бъдеще, за да постигне целта. Освен 
това дружествата, които не 
изпълнят целите или задълженията, 
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следва да представят обосновка на 
причините, поради които не са 
направили това, както и описание на 
конкретните мерки, които са 
предприели до този момент и които 
възнамеряват да предприемат в 
бъдеще, за да изпълнят целта.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) В съответствие с принципа на 
пропорционалност целта, която трябва 
да бъде изпълнена от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да бъде ограничена във времето и да 
остане в сила само докато бъде 
постигнат устойчив напредък в състава 
на управителните съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете . По тази причина Комисията 
следва да извършва редовно преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
да докладва пред Европейския 
парламент и Съвета. Срокът на действие 
на директивата изтича на 31 декември 
2028 г. Комисията следва да прецени в 
прегледа си дали е необходимо да се 
удължи срокът на действие на 
директивата след тази дата.

(39) В съответствие с принципа на 
пропорционалност целта, която трябва 
да бъде изпълнена от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да бъде ограничена във времето и да 
остане в сила само докато бъде 
постигнат устойчив напредък в състава 
на управителните съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете . По тази причина Комисията 
следва да извършва редовно преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
да докладва пред Европейския 
парламент и Съвета. Срокът на действие 
на директивата изтича на 31 декември 
2028 г. Комисията следва да прецени в 
прегледа си дали е необходимо да се 
удължи срокът на действие на 
директивата след тази дата. Държавите 
членки следва да си сътрудничат със 
социалните партньори и 
гражданското общество, за да ги 
информират ефикасно относно 
значението на директивата и 
нейното транспониране и прилагане. 
Информационни кампании биха 
допринесли съществено за 
повишаване на осведомеността сред 
дружествата, които не са допуснати 
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до борсова търговия, и за това те да 
бъдат насърчавани да постигнат 
активен баланс между половете.

Or. en

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „дружество, допуснато до борсова 
търговия“ означава дружество,
установено в държава членка, чиито
ценни книжа са допуснати за търгуване 
на регулиран пазар по смисъла на член 
4, параграф 1, точка 14 от Директива 
2004/39/ЕО в една или повече държави 
членки;

(1) „дружество, допуснато до борсова 
търговия“ означава дружество, чието 
седалище се намира в държава членка и
чиито акции са допуснати за търгуване 
на регулиран пазар по смисъла на
член 4, параграф 1, точка 14 от 
Директива 2004/39/ЕО в една или 
повече държави членки;

Or. en

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – точка 8

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 
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;

заличава се

Or. en
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Изключване на малките и средните 

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

Or. en

Изменение 16

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

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 %. Ако 
управителният съвет без 
изпълнителни функции се състои 
само от трима членове, съотношение 
едно към две е достатъчно.

Or. en

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.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6

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

Or. en

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.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато дружество, допуснато до 
борсова търговия, не изпълни целите, 
определени в член 4, параграф 1, или 
индивидуалните си ангажименти, поети 
в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, информацията, 
посочена в параграф 2 от настоящия 
член, включва причините за 
неизпълнение на целите или 
ангажиментите и описание на мерките, 
които дружеството е приело или 
възнамерява да приеме, за да изпълни 

3. Когато дружество, допуснато до 
борсова търговия, не изпълни целите, 
определени в член 4, параграф 1, или 
индивидуалните си ангажименти, поети 
в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член, то представя 
изложение на причините за 
неизпълнение на целите или 
ангажиментите и описание на мерките, 
които дружеството е приело или 
възнамерява да приеме, за да изпълни 
целите и ангажиментите. Това 
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целите и ангажиментите. обяснение представлява част от 
информацията, посочена в 
параграф 2.

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че органът или органите, определени в 
съответствие с член 20 от Директива 
2006/54/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 юли 2006 г. за 
прилагането на принципа на равните 
възможности и равното третиране на 
мъжете и жените в областта на заетостта 
и професиите (преработена), са 
компетентни и за насърчаването, 
анализа, мониторинга и подпомагането 
на баланса между половете в 
управителните съвети на дружествата, 
допуснати до борсова търговия.

4. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че органът или органите, определени в 
съответствие с член 20 от Директива 
2006/54/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 5 юли 2006 г. за 
прилагането на принципа на равните 
възможности и равното третиране на 
мъжете и жените в областта на заетостта 
и професиите (преработена), са 
компетентни и за насърчаването, 
анализа, мониторинга и подпомагането 
на баланса между половете в 
управителните съвети на дружествата, 
допуснати до борсова търговия. За тази 
цел държавите членки си 
сътрудничат ефективно със 
социалните партньори и 
гражданското общество.

Or. en

Изменение 20

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изключване от публични покани за 
представяне на оферти.
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Or. en

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 предприятия. 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.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Съдокладчиците приветстват предложението като последващо действие във връзка с 
резолюцията на Парламента „Жените и ръководството на предприятията“, приета през 
2011 г., и предвид продължаващото неравенство между мъжете и жените по най-
високите длъжности в дружествата. Предложената директива допринася за защита на 
принципа на равенството като основна ценност на ЕС и представлява конкретизация на 
стратегията на ЕС за равенство между половете на всички равнища и във всички 
сектори на икономическия живот, както многократно бива напомняно от Европейския 
парламент.

През 1984 г. и 1996 г. Европейският съвет изготви две препоръки, насърчаващи частния 
сектор да увеличи присъствието на жените на всички равнища на вземането на 
решения, и призова Европейската комисия да предприеме стъпки в тази посока. През 
март 2011 г. Комисията започна диалог с основни дружества от ЕС, допуснати до 
борсова търговия, и изготви „Ангажимент за участие на жените в управителните съвети 
в Европа“, който дружествата могат да подпишат, за да се ангажират с повишаването на 
участието на жените в управителните си съвети до 30 % до 2015 г. и 40 % до 2020 г. 
Година по-късно обаче едва 24 дружества бяха подписали ангажимента.

Като цяло, напредъкът по отношение на увеличаването на присъствието на жените е 
много бавен1 в целия ЕС и степента на подобрение е различна, неравномерно варираща 
от 5 % до 25 %. Поради тези причини съдокладчиците са убедени, че европейският 
законодател следва да приеме адекватно законодателство. 

Съдокладчиците считат, че член 157, параграф 3 от ДФЕС представлява подходящото 
правно 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. Това беше потвърдено от комисията по правни въпроси на 
нейното заседание от 20 юни 2013 г.

Значението на приемането на законодателство на ЕС

През годините много държави членки са предприемали инициативи за ефективно 
разглеждане на въпроса за равнопоставеността между половете. Някои държави членки 
опитаха начини за подобряване на ниските равнища на участие на жените в 

                                               

1 От 2003 г. до 2011 г. делът на жените в управителните съвети е нараснал от 8,5 % на 13,7 %, което 
представлява увеличение от 5,2 процентни пункта за малко повече от осем години. Това представлява 
бавен среден темп на изменение от около 0,6 процентни пункта годишно. (Източник: Доклад на ЕК за 
напредъка: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf)
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управителните съвети чрез приемане на законодателство1, като по този начин 
значително ускориха процеса на постигане на балансирано представителство на жените 
и мъжете в съветите. Други просто насърчиха предприетите от дружествата активни 
инициативи и мерки, които се оказаха много полезни, но все пак недостатъчни за 
постигането на осезаеми резултати.  Следователно заслужава да се отбележи, че в 
целия ЕС е налице разнородност по отношение на мерките и резултатите.

Във Франция делът на жените в управителните съвети на 40-те водещи френски 
дружества се е увеличил с 10 процентни пункта – до 22,3 % – в периода между
октомври 2010 г. и януари 2012 г. В Италия, която през 2011 г. прие закон, изискващ от 
дружествата, допуснати до борсова търговия, и от държавните дружества да имат жени 
на една трета от позициите в управителните и надзорните съвети до 2015 г., между 
януари 2012 г. и октомври 2012 г. е наблюдавано увеличение от 4,9 процентни пункта 
на броя на жените в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова 
търговия.

В други държави членки инициативите за национално саморегулиране, доброволни 
цели и корпоративно управление (като правилата за поведение2) имаха за цел да 
насърчат дружествата да назначават повече жени на високопоставени позиции.

Положителните резултати от задължителните цели са осезаемо доказателство, че 
дружествата могат да изпълнят мерките, като гарантират балансирано по отношение на 
пола набиране на служители. Освен това следва да се отбележи, че в държавите членки, 
където не са били предприети задължителни мерки, дружествата все още са далеч от 
постигането на приемлив баланс между половете 

Една солидна обща рамка е от съществено значение за дружествата, които извършват 
трансгранична дейност, но също така и за мобилността и перспективите за кариерно 
развитие в органите, отговорни за вземането на решения, на квалифицираните мъже и 
жени служители. 

И накрая, с оглед на ефективното справяне с предизвикателствата, пред които ЕС 
трябва да се изправи в уязвимия контекст на икономическата криза, трябва да се 
използва целият човешки капитал за постигането на растеж, конкурентоспособност и 
по-добри финансови резултати на дружествата. Мерките, насочени към постигане на 
по-голям баланс между половете в управителните съвети, допринасят за тази цел. 

Предлаганата директива 

Предложението, основано на принципите на равенство, прозрачност, справедливост по 
                                               
1 Белгия, Франция и Италия приеха задължителни квоти със санкции, докато Нидерландия и Испания 
приети квоти без санкции. Освен това Дания, Финландия, Гърция, Австрия и Словения изискаха правила 
относно държавните предприятия. (Източник: Доклад на ЕК за напредъка)

2 В Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия, Полша, 
Испания, Швеция и Обединеното кралство националните кодекси за корпоративно управление 
насърчават, в различна степен, равнопоставеността между половете в управителните съвети.
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отношение на заслугите, общи процедури и цели, има силно изразена добавена 
стойност. Следва да се отбележи, че спазването на определените в директивата 
задължения ще създаде ограничена административна тежест за дружествата. 
Директивата ще повиши социалната справедливост на пазара на труда и ще допринесе 
за икономическия растеж, като се използват напълно всички налични ресурси, умения и 
силни страни, така че човешкият потенциал в ЕС да бъде ефективно оползотворен.

Освен това настоящото предложение е в съответствие с принципите на 
пропорционалност и субсидиарност.

Цел на директивата:
Предложението съдържа ясна цел за достигане на 40 % на по-слабо представения пол 
на позиции без изпълнителни функции в управителните съвети на всички дружества, 
допуснати до борсова търговия, както и подходяща рамка за държавите членки и 
дружествата за предприемане на ефективни процедури за насърчаване на баланса 
между половете в управителните съвети на всички дружества, допуснати до борсова 
търговия. То ще подобри корпоративното управление, като предложи на жените по-
големи възможности да заемат водещи позиции, свързани с вземане на решения, и като 
повиши икономическите резултати на дружествата в резултат на техните умения.

Приложно поле на директивата:
Съдокладчиците отбелязват, че предложената директива предлага временна мярка за 
установяване на ясна обща стратегия за всички държави членки, за да се постигне обща 
цел: постигането на целта за присъствие на поне 40 % от по-слабо представения пол 
сред директорите без изпълнителни функции до 2020 г. в частните дружества, 
допуснати до борсова търговия, и до 2018 г. за държавните дружества, допуснати до 
борсова търговия.

Директивата позволява на държавите членки да вземат националните особености под 
внимание при нейното транспониране. Следователно държавите членки следва тясно да 
си сътрудничат с дружествата и заинтересованите страни, за да установят адекватни 
процедури и механизми, които ще позволят постигането на целта от 40 %, като 
същевременно се спазва срокът, определен от директивата. 

Държавите членки, в които вече функционира ефективна система, ще могат да я запазят 
при условие че тя е ефикасна в еднаква степен както предложената система за 
постигането на целта за присъствие на поне 40 % от по-слабо представения пол в 
управителните съвети. Освен това държавите членки ще трябва да установят 
подходящи възпиращи санкции за дружествата, които нарушават директивата. 

Ако целта за 40 % не е постигната до 2018 г. за дружествата, които са напълно или 
частично държавна собственост, и до 2020 г. за частните дружества, държавите членки 
гарантират постигането на целта за по-добър баланс между половете в дружествата.

Специфични разпоредби относно дружествата, допуснати до борсова търговия, 
които са публични предприятия.
Императивите за справедливост и прозрачност са по-силни по отношение на изцяло 
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или частично държавните дружества и предприятия, които могат да бъдат определени 
като публични предприятия по смисъла на член 2, буква б) от Директива 2006/111/ЕО 
на Комисията от 16 ноември 2006 г. Това означава всяко предприятие, върху което 
публичните органи могат да упражняват, пряко или косвено, доминиращо влияние по 
силата на собствеността им върху него, на финансовото им участие в него или на 
норми, регулиращи дейността му. Като се имат предвид икономическата и социалната 
отговорност на такива дружества, от съществено значение е повишаването на 
прозрачността и равенството. Освен това е безспорно, че публичният сектор има 
функция на ролеви модел в обществото и следва да отразява принципа на заслугите и 
социалната справедливост. Държавите членки упражняват доминиращо влияние върху 
тези дружества и следователно разполагат с повече инструменти, за да постигнат 
промяната по-бързо. В този смисъл равенството между половете и засиленото участие 
на жените във вземането на икономически решения е важна цел за държавните 
дружества. Следователно предложената директива изисква такива дружества да 
изпълнят задължението за балансирано представителство в управителните съвети по-
скоро отколкото частния сектор, по-конкретно до 2018 г.

Основни точки от предложението на съдокладчиците: 

Разширяване на обхвата:
Съдокладчиците подчертават значението на разширяването на обхвата на директивата с 
цел ефикасно повишаване на нейната ефективност и въздействие върху всички 
дружества, допуснати до борсова търговия.

– Независимо от размера си, всички дружества, допуснати до борсова търговия, следва 
да са в съответствие с целта, определена в директивата. Това изискване е обосновано 
както от техните икономически и социални отговорности, така и от тяхното 
икономическо значение.

– Включване на секторите, доминирани от единия пол: дружества, допуснати до 
борсова търговия, които извършват дейност във всички сектори, следва да се 
съобразяват с целта, която директивата поставя, като се имат предвид тяхното значение 
за икономиката и техните икономически и социални отговорности.

Задължителна процедура:
Съдокладчиците подчертават, че следва изрично да се посочи, че директивата определя 
задължително средство за държавите членки и дружествата за постигане на целта чрез 
приемане на ефективни мерки.

Повишена прозрачност при процедурата за номиниране/избор на членове на съвета без 
изпълнителни функции:
Съдокладчиците силно подкрепят засилената прозрачност при процедурата за 
номиниране и избор на членове на управителния съвет, тъй като това е единственият 
начин за ефикасно гарантиране на многообразието и подбора въз основа на критерии, 
основани на заслугите.

Балансирано участие: 
За да се постигне целта за равенство между половете съдокладчиците считат, че 
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дружествата следва да предприемат необходимите мерки, за да постигнат участие от 
поне 40 % на по-слабо представения пол. Когато управителният съвет без изпълнителни 
функции се състои само от трима членове, и следователно изпълнението на квота от 
40 % за който и да е пол е невъзможно, съотношение едно към две е достатъчно. 

Неспазване на разпоредбите:
Съдокладчиците считат, че дружествата, които не спазват това изискване, следва да 
представят обосновка на причините, поради които не са изпълнили целите или 
задълженията, и на това какви конкретни мерки следва да се приемат, за да се 
гарантира ефективно, че целта за по-добър баланс между половете ще бъде изпълнена.

Санкции:
Освен това съдокладчиците подчертават, че държавите членки трябва да предвидят, че 
дружествата, допуснати до борсова търговия, които не установяват, прилагат или 
спазват предвидените процедури за назначаване или избиране на директори без 
изпълнителни функции, подлежат на ефективни, пропорционални и възпиращи 
санкции. Те предлагат да се добави изключването от публична покана за представяне 
на оферти в списъка на възможните санкции, предложени от Комисията.

Съдокладчиците подчертават значението на ефикасни последващи действия и преглед. 
За тази цел от съществено значение за държавите членки е да предават, считано от 
2017 г. и след това на всеки две години, доклад за изпълнението на директивата.

Повишаване на информацията и ефикасността на директивата:
Съдокладчиците са убедени, че ще трябва да бъдат организирани кампании за 
повишаване на осведомеността и комуникационни кампании с цел правилно и 
ефикасно информиране на заинтересованите страни и гражданите относно 
въздействието на директивата както върху икономиката, така и върху обществото. Тези 
информационни кампании ще бъдат от съществено значение за повишаване на 
осведомеността сред дружествата, които не са регистрирани за борсова търговия, и за 
това те да бъдат насърчавани да постигнат активен баланс между половете.


