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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по правни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства Зелената книга на Комисията относно европейската рамка за 
корпоративно управление; счита, че като се има предвид разнообразното естество на 
съществуващите национални рамки и на отделните дружества, чиито ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран пазар, трябва да се прилага пропорционален и 
гъвкав подход към корпоративното управление; призовава за избягване на 
прекомерната бюрократична тежест, като се вземат предвид амбициозните цели за 
растеж, определени в програмата до 2020 г., и разпоредбите на Директива 
2006/46/ЕО;

2. счита, че дружествата следва да въведат механизми (обучения, информационни 
брифинги, редовни бюлетини и др.) за повишаване на осведомеността, участието и 
отговорността на акционерите, както и да обменят най-добри практики, при условие 
че това няма да наложи несъразмерна тежест върху дружествата;

3. заявява, че необходимо условие е в едно добре управлявано дружество да 
съществува отчетност и прозрачност по отношение на неговите служители, 
акционери и когато е уместно, други заинтересовани страни;

4. счита, че след финансовата криза може да се извлекат поуки от най-сериозните 
слабости в света на бизнеса;

5. въпреки това препоръчва известна въздържаност в тази връзка и призовава всички 
предложения да бъдат оценявани много критично с оглед на поставените цели и 
съотношението разходи-ползи на предложенията;

6. не счита, че универсалният подход е подходящ, предвид голямото разнообразие от 
дружества в Европа и по-специално разликата между дружествата, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, и некотираните дружества; вярва в подход 
„изпълнение или обяснение“, включително кодекси на най-добри практики, целеви и 
основани на принципи регулаторни норми, засилен надзор на национално равнище и 
на равнище ЕС, с което да се гарантира, че информацията и обясненията от 
дружествата са надеждни и висококачествени, като помагат да се подобри контролът 
от страна на акционерите; счита, че действия по прилагане следва да се предприемат, 
когато дружествата не обяснят причината за отклонението си от съответния кодекс, 
и че недаването на обяснение следва също така да се оповестява; счита, че следва 
чрез засилени процедури „изпълнение или обяснение“ за дружествата със системно 
значение да се гарантира, че съответният регулатор се е уверил, че обяснението е 
ясно и съдържа информацията, от която имат нужда акционерите, за да решат дали 
то е задоволително;

7. подчертава, че Зелената книга се отнася единствено за дружествата, допуснати до 
търговия на регулиран пазар, но счита, че доброто управление може да е от полза и 
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за некотираните дружества, и насърчава Комисията в сътрудничество с бизнес 
организации да разработи необвързващи насоки за подобни дружества;

8. отбелязва същевременно, че по-ефективното прилагане на принципа „изпълнение 
или обяснение“ следва да включва партньорски натиск, като бъдат оповестявани 
публично докладите от наблюдението на дружествата;

9. счита, че идентифицирането на акционерите следва да се улесни, за да се насърчи 
диалогът между дружествата и техните акционери и да се намали рискът от 
злоупотреби с т. нар. „празен вот“ („empty voting“);

10. изразява съгласие с Комисията относно необходимостта от повече идентификация 
на акционерите и приветства нейните предложения по този въпрос в Директивата 
относно прозрачността; призовава останалите държави-членки да предоставят на 
емитентите правото да знаят кои са техните национални акционери;

11. счита, че кодексите на практики могат да доведат до промяна на поведението и че 
гъвкавостта, осигурена от кодексите, дава възможност за иновации, които могат да 
черпят от най-добрите практики от целия ЕС; счита, че споделянето на най-добри 
практики би подобрило корпоративното управление в ЕС;

12. счита, че съществуващите кодекси следва да бъдат укрепени и че е необходимо по-
ефективно наблюдение върху кодексите и по-добро качество на обясненията; 
подчертава, че акционерите (не само мажоритарните, но и миноритарните) трябва 
да изпълняват ефективно ролята си в управлението на дружествата и следва да имат 
по-голям принос за отговорното корпоративно управление, както и че те следва 
също така да бъдат насърчавани да мислят за дългосрочните финансови резултати 
на дружеството; счита, че наред с другото, акционерите следва да имат правото да 
отхвърлят политиката в областта на възнагражденията, определена от комитета по 
възнагражденията на общото събрание; счита, че акционерите следва да 
информират регулаторните органи, когато дадено дружество предоставя 
неприемливо обяснение за отклонението от кодекса на практики;

13. отбелязва липсата на напредък към увеличаване на разнообразието по отношение на 
половата принадлежност в състава на съветите на дружествата;  призовава 
Комисията да изиска от дружествата, допуснати до търговия на регулиран пазар, да 
описват в годишния си отчет политиката си за насърчаване на разнообразието, 
включително по отношение на половете, целите, които са си поставили за 
изпълнение на политиката, и напредъка към постигане на тези цели; подчертава, че 
политиките в областта на корпоративното управление и на възнагражденията трябва 
да спазват и насърчават принципа на равно третиране на жените и мъжете, залегнал 
в директивите на ЕС;

14. признава, че е необходима прозрачност по отношение на сделките между свързани 
лица и че за значителни сделки, които включват свързано лице, следва да се 
уведомява органът по ценни книжа и те да се придружават от писмо от независим 
консултант, с което се потвърждава, че сделката е справедлива и разумна, или те 
следва да се подлагат на гласуване от акционерите, като свързаното лице е 
изключено от гласуването; предлага ЕОЦКП да издаде насоки относно подходящия 
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критерий, като се консултира със съответните национални органи;

15. подчертава, че едно добре управлявано дружество следва да бъде прозрачно и 
отчетно по отношение на своите акционери и когато е уместно, по отношение на 
други заинтересовани страни; отново заявява, че при вземането на решения 
директорите на корпоративни субекти трябва да отчитат устойчивостта и 
дългосрочните интереси, за да се ограничат до минимум рисковете;

16. приветства разработването на кодекси за управление за институционалните 
инвеститори в целия Европейски съюз; счита, че европейски кодекс за управление 
може да бъде разработен, като се използват съществуващи модели и в 
сътрудничество с националните органи;

17. отбелязва, че в рамките на пазара липсва дългосрочна ориентация, и настоятелно 
призовава Комисията да преразгледа цялото законодателство в тази област, за да се 
прецени дали няма изисквания, които неволно да са допринесли за склонността към 
краткосрочна ориентация; по-специално приветства предложението на Комисията 
да се премахне изискването за отчетност на тримесечна база в Директивата относно 
прозрачността — изискване, което не допринася особено за осведомеността на 
акционерите, а просто създава възможности за краткосрочна търговия;

18. подчертава необходимостта членовете на съветите на дружествата да бъдат 
избирани въз основа на широк набор от критерии, включително подходящ опит и 
професионална квалификация;

19. подчертава, че е от ключово значение да се гарантира, че директорите без 
изпълнителни правомощия посвещават достатъчно време на наблюдението и 
надзора на конкретни дружества и че съответно броят на мандатите, които даден 
директор без изпълнителни правомощия може да поеме, е съобразен с мащаба и 
сложността на стопанската дейност и с допълнителните отговорности, свързани със 
заемането на председателски длъжности, и следователно е ограничен;

20. подчертава, че е необходимо функциите главен изпълнителен директор и 
председател да бъдат обособени и че те следва да се комбинират само при 
изключителни обстоятелства;

21. призовава за задължителен период за размисъл за изпълнителните директори, които 
желаят да приемат назначение като директори без изпълнителни правомощия в 
същото дружество, за да се гарантира, че надзорът от директори без изпълнителни 
правомощия е в подходяща степен независим;

22. приветства препоръката на Комисията дружествата, допуснати до търговия на 
регулиран пазар, да разкриват политиката си в областта на възнагражденията, както 
и възнагражденията на отделните директори и резултатите от гласуванията на 
акционерите относно възнагражденията и подкрепя задължителното разкриване на 
индивидуалните възнаграждения на изпълнителните директори и на директорите 
без изпълнителни правомощия на дружествата, допуснати до търговия на регулиран 
пазар;
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23. твърди, че макар и рискът често да е неразделна част от стопанската дейност, е 
важно съветите на директорите да определят ясно политиката за управление на 
риска на своето дружество и да гарантират подходящ и независим надзор над 
процесите на управление на риска;

24. отбелязва многобройните ползи от дяловото участие на служителите, в това число 
повишаване на производителността и ангажираността на работниците по отношение 
на тяхното дружество, и призовава Комисията да работи с държавите-членки, за да 
се разширява и насърчава дяловото участие на служителите.
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