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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава колко е важно да се създаде по-прозрачен, стабилен, надежден и 
подлежащ на отчетност корпоративен сектор в ЕС, с подобрено корпоративно 
управление; счита, че корпоративният сектор следва да бъде способен да отчита 
социалните, етичните и екологичните съображения в своите практики и да 
демонстрира своята отговорност към служителите и към акционерите, както и към 
обществото като цяло, освен да гарантира по-добри икономически резултати и 
създаване на достойни работни места;

2. въпреки това счита, че доброто управление само по себе си не може да предотврати 
поемането на прекомерни рискове; затова призовава за независимо одитиране и 
правила, които да вземат под внимание различните корпоративни култури в ЕС;

3. счита, че след финансовата криза трябва да се извлекат поуки от най-сериозните 
случаи на изпадане в несъстоятелност в света на бизнеса;

4. посочва, че целта на една рамка за корпоративно управление е да се създаде и 
гарантира стабилна бизнес среда, в която отговорността и зачитането на труда да 
бъдат в равновесие със стабилното развитие на дружествата, които създават повече 
работни места и носят икономическа и социална стабилност;

5. посочва, че корпоративното управление следва, наред с другото, да улеснява 
отношенията с различните заинтересовани лица за дадено дружество, като 
например работниците и служителите му, които допринасят за успеха и резултатите 
на своето дружество и зависят от тях; поради това припомня значението на 
редовния диалог и включването на работниците и служителите в делата на едно 
дружество, което може да се извърши и под формата на участие във вземането на 
решения (codetermination) в сферата на корпоративното управление, съгласно 
определението в Европейския речник по колективни трудови правоотношения1, и 
изразява разочарование, че този аспект е подценен в Зелената книга;

6. счита, че следва допълнително да се насърчава определението за корпоративно 
управление, дадено от ОИСР през 2004 г., съгласно което корпоративното 
управление включва набор от взаимоотношения между ръководството на едно 
дружество, неговия управителен съвет, неговите акционери и други заинтересовани 
страни;

7. подчертава, че ефективното регулиране на корпоративното управление следва да се 
основава също така на принципи като яснота, хармонизация, прозрачност, 
прилагане на правилата и санкции, на ефективно функциониране на управителния 
съвет, на подходяща ангажираност на акционерите и на ефективно наблюдение и 

                                               
1 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound).
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прилагане на кодексите на корпоративно управление;

8. подчертава необходимостта да се постигне по-добро функциониране и съблюдаване 
на действащите норми на управление и препоръки, вместо да се налагат 
задължителни европейски правила за корпоративно управление;

9. призовава Комисията да подлага всяко законодателно предложение, което 
разглежда във връзка с корпоративното управление, на оценка на въздействието, 
която следва да се съсредоточи както върху целите, които трябва да бъдат 
постигнати, така и върху необходимостта да се запази конкурентоспособността на 
дружествата;

10. подкрепя диференциран и пропорционален режим за малките и средните 
предприятия, чиито ценни книжа са търгувани на регулиран пазар;

11. не счита, че един стандартизиран подход може да бъде от полза, предвид голямото 
разнообразие от дружества в Европа и по-специално разликата между дружествата, 
чиито ценни книжа са търгувани на регулиран пазар, и другите дружества;

12. изразява убеждение, че доброволните кодекси за поведение са най-ефикасният 
начин за постигане на добро корпоративно управление;

13. счита, че инициативите относно корпоративното управление следва да вървят 
заедно с предложените от Комисията инициативи за корпоративна социална 
отговорност; счита, че особено в настоящите икономически и социални условия, 
корпоративната социална отговорност би могла, заедно с корпоративното 
управление, да помогне за изграждане на по-тесни връзки между дружествата и 
социалната среда, в която се развиват и извършват дейност; 

14. счита, че информирането на работниците и служителите, консултирането с тях и 
участието им във вземането на решения съгласно европейското и националното 
право следва да се насърчават и укрепват, като се обръща специално внимание на 
МСП; счита, че по-високите равнища на участие могат да бъдат използвани като 
средство за мотивиране на работниците и служителите и че по-задълбоченото 
познаване от работниците и служителите на вътрешните процедури на дружеството 
може да позволява на техните представители да допринасят значително за 
разнообразието и качеството в надзорните съвети, като по този начин допринасят за 
дългосрочната устойчивост на корпоративните стратегии;

15. призовава за по-голямо разнообразие, включително по отношение на половата 
принадлежност, и взаимно допълване на индивидуалните умения, експертни 
познания и опит в състава на надзорните и управителните съвети и структури на 
дружествата, така че да се извлича полза от повече разнообразни гледни точки, 
дебати и оспорване, таланти и лидерски стилове на най-високите постове в 
дружествата;

16. подчертава значението на по-голямото представителство на жените в състава на 
управителните съвети на дружествата и на други висши постове, както е предвидено 
в Хартата на жените на Европейската комисия;  отбелязва, че държавите-членки и 
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дружествата са предприели различни мерки за увеличаване на представителството 
на жените в управителните съвети на предприятията, включително квоти по полов 
признак; въпреки това подчертава, че освен съществуващите практики  има нужда и 
от мерки в полза на разнообразието, мерки, допринасящи за равновесието между 
професионалния и личния живот, както и от професионално ориентиране в рамките 
на предприятието; насърчава дружествата да се присъединят към „Ангажимента за 
участие на жените в управителните съвети в Европа“, обявен от Комисията на 1 
март 2011 г., и да постигнат целите му;

17. счита, че е необходима по-голяма прозрачност в процеса на наемане на лица на 
високи изпълнителни постове, и посочва, че  профилът на членовете, различният 
опит в управлението и различната професионална квалификация в международен, 
национален или регионален план могат да допринесат за увеличаване на 
ефективната функционалност на управителните съвети;

18. счита, че членовете на управителния и на надзорния съвет имат отговорността да се 
възползват от обучения и допълнителни мерки за професионално усъвършенстване, 
необходими за изпълнение на техните задължения, с подкрепата на дружеството, 
когато се налага;

19. счита, че е важно да се гарантира еднакво и безпристрастно отношение към всички 
акционери, като се има предвид, че защитата на миноритарните акционери е много
сложна в Европа и че миноритарните акционери трудно представляват интересите 
си в дружества с доминиращи акционери;

20. призовава за устойчиви дългосрочни политики за възнагражденията, които следва 
да се основават на дейността на индивида и неговото дружество в дългосрочен 
план; счита, че включването на опции върху акции като част от схемите на 
възнаграждение следва да се сведе до минимум; подкрепя обаче насърчаването на 
доброволни схеми за придобиване на акции от работниците и служителите, 
създадени според внимателна преценка така, че да се избегне излагането на 
работниците и служителите на риск поради липса на диверсификация, и отворени за 
всички работници и служители в рамките на дадено дружество; счита, че 
притежаването на акции от работниците и служителите следва да им даде 
възможност да получат дял от печалбата, но при никакви обстоятелства не може да 
замества техните надници или заплати или да пречи на колективното договаряне;

21. подкрепя включването на компоненти за дългосрочна устойчивост в нефиксираното 
възнаграждение на управителите, като например условие, съгласно което процент 
от тяхното нефиксирано възнаграждение да зависи от изпълнението на целите на 
корпоративната социална отговорност, като здравословни и безопасни условия на 
труд, професионално удовлетворение на работниците и служителите и т.н.;

22. подкрепя пълното и задължително:

 годишно разкриване на политиките и схемите за възнагражденията на 
ръководителите и на рисковите профили на дружествата;

 външното оценяване на управителните съвети и комитети на дружествата, чиито 
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ценни книжа са търгувани на регулиран пазар, което да се извършва най-малко 
веднъж на всеки три години заедно с (годишна) оценка от самия управителен 
съвет съгласно препоръките на Комисията1;

 разкриване на стопанските дейности на всички членове на управителния съвет, 
включително всички постове, заемани в други управителни съвети;

 разкриване на сравнителни данни за равнищата на възнаграждения според 
половата принадлежност;

23. счита, че е необходимо предприемането на стъпки за подобряване на прозрачността 
в корпоративното управление и режима за оповестяване на нефинансова 
информация; счита, че следва тези стъпки да бъдат пропорционални на размера на 
дружеството и да не обременяват допълнително в административно отношение 
малките и средните предприятия като основен източник на работни места в ЕС;

24. счита, че от дружествата, които не спазват кодексите за корпоративно управление, 
следва да се изисква да предоставят подробни обяснения на подобни решения на 
основата на принципа „изпълнение или обяснение“ и да описват приетите 
алтернативни решения; счита, че подходът „изпълнение или обяснение“ ще извлече 
най-голяма полза от система за наблюдение, която дава предимство на 
прозрачността и надеждната информация с високо качество.

                                               
1 Препоръка 2005/162/ЕО на Комисията от 15 февруари 2005 година относно ролята на директорите на 
дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулирани пазари, които не са натоварени с 
изпълнителни или надзорни функции, и относно комитетите на надзорния съвет (ОВ L 52, 25.2.2005 г., 
стр. 51).
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