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Изменение 43
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

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

за подобряване на баланса между 
половете сред директорите на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и на публичните 
предприятия, и свързани с това мерки

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 44
Минодора Кливети

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Предложение за Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

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

за подобряване на баланса между 
половете сред директорите на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и на малките и средните 
предприятия, и свързани с това мерки

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. ro
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Изменение 45
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) С цел постигане на 
равнопоставеност между половете на 
работното място трябва да се 
създаде модел за вземане на решения, 
основан на баланса между половете 
на всички равнища в рамките на 
предприятието, като в същото време 
се гарантира премахването на 
различията в заплащането между 
половете, които имат значителен 
принос за феминизацията на 
бедността.

Or. en

Изменение 46
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В техните вътрешни политики 
по отношение на персонала всички 
институции и агенции на ЕС следва 
да зачитат принципа на 
равнопоставеност между половете, 
по-специално като гарантират, че 
вземането на решенията на всички 
равнища в съответните органи се 
основава на баланса между половете.

Or. en
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Изменение 47
Вилия Блинкевичуте

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 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. Съществува непрекъснато 
нарастващ ресурс от жени с високи 
квалификации и умения, 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.

Or. en

Изменение 48
Мариан Харкин

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 

(7) Ефективното използване на 
човешкия капитал представлява най-
важният фактор за определяне на 
конкурентоспособността на 
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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.

икономиката. То е от ключово значение 
за разрешаване на все по-големите 
демографски 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.

Or. en

Изменение 49
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) С цел да гарантират 
насърчаването на 
равнопоставеността между 
половете, държавите членки следва 
да въведат разпоредби, позволяващи 
на мъжете и жените да съчетават 
професионалния и личния живот, по-
специално гъвкави условия и подкрепа 
за хората, които носят отговорност 
за полагане на грижи.

Or. en

Изменение 50
Мариан Харкин
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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 
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.

(8) На равнището на дружествата е 
широко признато, че присъствието на 
жените в управителните съвети 
подобрява корпоративното управление, 
тъй като резултатите на екипа се 
засилват и качеството на вземане на 
решения се подобрява поради 
включването на по-балансирани гледни 
точки. 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, следва да 
има положителен ефект върху 
стопанските резултати на съответните 
дружества.

Or. en

Изменение 51
Едит Бауер

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, 

(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, 
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допуснати до борсова търговия в Съюза, 
има положително въздействие не само 
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.

допуснати до борсова търговия в Съюза, 
има положително въздействие не само 
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 може да 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 52
Мариан Харкин

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 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 следва да 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 53
Личия Ронцули

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Делът на жените в управителните 
съвети на дружествата се увеличава 
много бавно със среден годишен ръст от 
едва 0,6 процентни пункта през 
последните години. Степента на 
подобрение се различава в отделните 
държави членки и води до много 
различни резултати. Много по-
значителен напредък бе отбелязан в 
държавите членки, в които бяха 

(11) Делът на жените в управителните 
съвети на дружествата се увеличава 
много бавно със среден годишен ръст от 
едва 0,6 процентни пункта през 
последните години. Степента на 
подобрение се различава в отделните 
държави членки и води до много 
различни резултати. Много по-
значителен напредък бе отбелязан в 
държавите членки, в които бяха 
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въведени задължителни мерки. 
Нарастващите несъответствия между 
държавите членки вероятно ще се 
увеличат поради силно различаващите 
се подходи на отделните държави 
членки при увеличаването на участието 
на жените в управителните съвети.

въведени задължителни мерки. 
Нарастващите несъответствия между 
държавите членки вероятно ще се 
увеличат поради силно различаващите 
се подходи на отделните държави 
членки при увеличаването на участието 
на жените в управителните съвети. 
Поради това държавите членки 
следва да обменят информация и 
добри практики, насочени към 
постигане на по-добри резултати чрез 
приемането на мерки за насърчаване 
на равнопоставеността между 
половете.

Or. it

Изменение 54
Личия Ронцули

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Жените, търсещи реализация на 
управленски позиции, продължават да 
срещат препятствия, свързани на 
първо място с липсата на услуги, 
които да им позволят да постигнат 
баланс между професионалния и 
личния живот. Поради това следва да 
се предприемат мерки за подпомагане 
на работещите майки, например 
осигуряване на услуги за дневни грижи 
от самите предприятия.

Or. it
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Изменение 55
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сегашната липса на прозрачност на 
процедурите за подбор и критериите за 
квалификация за позициите в 
управителните съвети в повечето 
държави членки представлява 
значителна бариера за баланс между 
половете в управителните съвети и има 
отрицателен ефект върху кариерите на 
кандидатите за членове на 
управителните съвети, тяхната 
мобилност, и инвестиционни решения.
Тази липса на прозрачност не позволява 
на потенциалните кандидати за 
управителни съвети да кандидатстват за 
позиции, за които квалификациите им 
ще бъдат най-необходими, и им пречи 
да оспорват решения за назначаване, 
основани на свързани с пола 
предубеждения, като по този начин 
ограничава свободното им движение в 
рамките на вътрешния пазар. От друга 
страна, инвеститорите имат различни 
инвестиционни стратегии, които 
изискват информация, свързана с опита 
и компетентността на членовете на 
управителните съвети. Увеличената 
прозрачност при критериите за 
квалификация и процедурата за подбор 
на членовете на управителните съвети 
позволява на инвеститорите да оценяват
по-добре бизнес стратегията на 
дружеството и да вземат информирани 
решения.

(13) Сегашната липса на прозрачност на 
процедурите за подбор и критериите за 
квалификация за позициите в 
управителните съвети в повечето 
държави членки представлява 
значителна бариера за баланс между 
половете в управителните съвети и има 
отрицателен ефект върху кариерите на 
кандидатите за членове на 
управителните съвети, върху тяхната 
мобилност на трудовия пазар и
техните инвестиционни решения. Тази 
липса на прозрачност не позволява на 
потенциалните кандидати за 
управителни съвети да кандидатстват за 
позиции, за които квалификациите им 
ще бъдат най-необходими, и им пречи 
да оспорват решения за назначаване, 
основани на свързани с пола 
предубеждения, като по този начин 
ограничава свободното им движение в 
рамките на вътрешния пазар. От друга 
страна, инвеститорите имат различни 
инвестиционни стратегии, които 
изискват информация, свързана с опита 
и компетентността на членовете на 
управителните съвети. Увеличената 
прозрачност при критериите за 
квалификация и процедурата за подбор 
на членовете на управителните съвети 
позволява на инвеститорите да оценяват 
по-добре бизнес стратегията на 
дружеството и да вземат информирани 
решения.

Or. de
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Изменение 56
Личия Ронцули

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Сегашната липса на прозрачност на 
процедурите за подбор и критериите за 
квалификация за позициите в 
управителните съвети в повечето 
държави членки представлява 
значителна бариера за по-голямото 
многообразие на членовете на 
управителните съвети и има 
отрицателен ефект върху кариерите на 
кандидатите за членове на 
управителните съвети и върху свободата 
на движение, както и върху решенията 
на инвеститорите. Тази липса на 
прозрачност не позволява на 
потенциалните кандидати за 
управителни съвети да кандидатстват за 
позиции, за които квалификациите им 
ще бъдат най-необходими, и им пречи 
да оспорват решения за назначаване, 
основани на свързани с пола 
предубеждения, като по този начин 
ограничава свободното им движение в 
рамките на вътрешния пазар. От друга 
страна, инвеститорите имат различни 
инвестиционни стратегии, които 
изискват информация, свързана с опита 
и компетентността на членовете на 
управителните съвети. Увеличената 
прозрачност при критериите за 
квалификация и процедурата за подбор 
на членовете на управителните съвети 
позволява на инвеститорите да оценяват 
по-добре бизнес стратегията на 
дружеството и да вземат информирани 
решения.

(13) Сегашната липса на прозрачност на 
процедурите за подбор и критериите за 
квалификация за позициите в 
управителните съвети в повечето 
държави членки представлява 
значителна бариера за по-голямото 
многообразие на членовете на 
управителните съвети и има 
отрицателен ефект върху кариерите на 
кандидатите за членове на 
управителните съвети и върху свободата 
на движение, както и върху решенията 
на инвеститорите. Тази липса на 
прозрачност не позволява на 
потенциалните кандидати за 
управителни съвети да кандидатстват за 
позиции, за които квалификациите им 
ще бъдат най-необходими, и им пречи 
да оспорват решения за назначаване, 
основани на свързани с пола 
предубеждения, като по този начин 
ограничава свободното им движение в 
рамките на вътрешния пазар. От друга 
страна, инвеститорите имат различни 
инвестиционни стратегии, които 
изискват информация, свързана с опита 
и компетентността на членовете на 
управителните съвети. Увеличената 
прозрачност при критериите за 
квалификация и процедурата за подбор 
на членовете на управителните съвети 
позволява на инвеститорите да оценяват 
по-добре бизнес стратегията на 
дружеството и да вземат информирани 
решения. Поради това е важно 
процедурите за назначаване на 
членове на управителните съвети да 
бъдат ясни и прозрачни и 
кандидатите да бъдат оценявани 
обективно на базата на личните им 
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заслуги, без оглед на пола.

Or. it

Изменение 57
Марейе Корнелисен

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 
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.

(14) Настоящата директива няма за цел 
да хармонизира подробно националните 
законодателства относно процедурите за 
подбор и критериите за квалификация за 
позиции в управителните съвети, но 
изисква дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в които липсва 
балансирано представяне на половете, 
да коригират своите процедури за 
набиране, подбор и назначаване, за да 
се постигне баланс между половете сред 
директорите. 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.

Or. en
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Изменение 58
Вилия Блинкевичуте

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 
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.

(14) Въпреки че настоящата директива 
няма за цел да хармонизира подробно 
националните законодателства относно 
процедурите за набиране, подбор и 
назначаване и критериите за 
квалификация за позиции в 
управителните съвети, въвеждането на 
определени минимални стандарти по 
отношение на изискването за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и публичните предприятия,
в които липсва балансирано представяне 
на половете, да коригират своите 
процедури за набиране, подбор и 
назначаване, като наред с другото 
вземат решения за назначаване на 
директори 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. 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.

Or. en

Изменение 59
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 14



AM\936360BG.doc 15/89 PE510.793v01-00

BG

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 
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.

(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 
представяне на половете, да вземат 
решения за назначаване на директори 
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. 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.

Or. de

Изменение 60
Мариан Харкин

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 

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

управителните съвети, въвеждането на 
определени минимални стандарти по 
отношение на изискването за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в които липсва балансирано 
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, се оказа
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.

Or. en

Изменение 61
Едит Бауер

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 
представяне на половете, да вземат 
решения за назначаване на директори 
без изпълнителни функции въз основа 

(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 
представяне на половете, да вземат 
решения за назначаване на директори 
без изпълнителни функции въз основа 
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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.

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.

Or. en

Изменение 62
Оле Лудвигсон

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 
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 

(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 
представяне на половете, да вземат 
решения за назначаване на директори 
без изпълнителни функции въз основа 
на обявление за свободно работно 
място с възможност за подаване на 
кандидатури и 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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 63
Ханс-Петер Мартин

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 
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 

(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 общи минимални стандарти 
по отношение на изискването за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в които липсва балансирано 
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 
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на бизнеса. на бизнеса.

Or. de

Изменение 64
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж бе установено, че увеличеното 
участие на жените в работната сила е 
предпоставка за стимулирането на 
растежа и за преодоляването на 
демографските предизвикателства в 
Европа. Стратегията постави водеща 
цел за постигане на равнище на заетост 
от 75 % за жените и мъжете на възраст 
между 20 и 64 години до 2020 г., която 
може да бъде постигната единствено ако 
е налице ясен ангажимент за 
осигуряване на равенство между 
половете и подновени усилия за 
справяне с всички пречки пред 
участието на жените на пазара на труда. 
Сегашната икономическа криза увеличи 
непрестанно нарастващата 
необходимост за Европа да разчита на 
знанията, компетентностите и 
иновациите и да се възползва в пълна
степен от всички налични способности. 
Засиленото участие на жените в 
процесите на вземане на икономически 
решения и по-конкретно в 
управителните съвети на дружествата се 
очаква да има положителен ефект върху 
броя на заетите жени в съответните 
дружества и върху цялата икономика.

(15) В стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж бе установено, че увеличеното 
участие на жените в работната сила е 
предпоставка за стимулирането на 
растежа и за преодоляването на 
демографските предизвикателства в 
Европа. Стратегията постави водеща 
цел за постигане на равнище на заетост 
от 75 % за жените и мъжете на възраст 
между 20 и 64 години до 2020 г., която 
може да бъде постигната единствено ако 
е налице ясен ангажимент за 
осигуряване на равенство между 
половете и подновени усилия за 
справяне с всички пречки пред 
участието на жените на пазара на труда. 
Сегашната икономическа криза увеличи 
непрестанно нарастващата 
необходимост за Европа да разчита на 
знанията, компетентностите и 
иновациите и да се възползва в пълна 
степен от всички налични способности. 
Засиленото участие на жените в 
процесите на вземане на икономически 
решения, в управителните съвети на 
дружествата и на всички управленски 
равнища в рамките на организацията
се очаква да има положителен ефект 
върху броя на заетите жени в 
съответните дружества и върху цялата 
икономика.

Or. en
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Изменение 65
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж бе установено, че увеличеното 
участие на жените в работната сила е 
предпоставка за стимулирането на 
растежа и за преодоляването на 
демографските предизвикателства в 
Европа. Стратегията постави водеща 
цел за постигане на равнище на заетост 
от 75 % за жените и мъжете на възраст 
между 20 и 64 години до 2020 г., която 
може да бъде постигната единствено ако 
е налице ясен ангажимент за 
осигуряване на равенство между 
половете и подновени усилия за 
справяне с всички пречки пред 
участието на жените на пазара на труда. 
Сегашната икономическа криза увеличи 
непрестанно нарастващата 
необходимост за Европа да разчита на 
знанията, компетентностите и 
иновациите и да се възползва в пълна 
степен от всички налични способности. 
Засиленото участие на жените в 
процесите на вземане на икономически 
решения и по-конкретно в 
управителните съвети на дружествата се 
очаква да има положителен ефект върху 
броя на заетите жени в съответните 
дружества и върху цялата икономика.

(15) В стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж бе установено, че увеличеното 
участие на жените в работната сила е 
предпоставка за стимулирането на 
растежа и за преодоляването на 
демографските предизвикателства в 
Европа. Стратегията постави водеща 
цел за постигане на равнище на заетост 
от 75 % за жените и мъжете на възраст 
между 20 и 64 години до 2020 г., която 
може да бъде постигната единствено ако 
е налице ясен ангажимент за 
осигуряване на равенство между 
половете и подновени усилия за 
справяне с всички пречки пред 
участието на жените на пазара на труда.
Различаващите се правила и 
свързаната с това липса на трудова
мобилност в Европейския съюз са една 
от тези пречки. Сегашната 
икономическа криза увеличи 
непрестанно нарастващата 
необходимост за Европа да разчита на 
знанията, компетентностите и 
иновациите и да се възползва в пълна 
степен от всички налични способности.
Засиленото участие на жените в 
процесите на вземане на икономически 
решения и по-конкретно в 
управителните съвети на дружествата се 
очаква да има положителен ефект върху 
броя на заетите жени в съответните 
дружества и върху цялата икономика.

Or. de
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Изменение 66
Ханс-Петер Мартин

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 
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.

(16) Ето защо Съюзът следва да се 
стреми към увеличаване на 
присъствието на жените в 
управителните съвети на дружествата
на всички държави членки, за да се 
повишат икономическият растеж, да се 
насърчи мобилността на трудовия 
пазар 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 
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. de

Изменение 67
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 16
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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 
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.

(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 
постигането на количествена цел за 
състава от гледна точка на 
съотношението между жените и мъжете 
в съветите на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, и на публичните 
предприятия, 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 68
Евелин Регнер

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, 

заличава се



AM\936360BG.doc 23/89 PE510.793v01-00

BG

дори и ако те са дружества, 
допуснати до борсова търговия.

Or. en

Обосновка

Малките и средните предприятия, допуснати до борсова търговия, са добре познати 
на обществеността и играят ролята на модели за подражание в съответните 
сектори. Следователно с оглед на тяхното икономическо значение и на социалната им 
отговорност поне всички дружества, допуснати до борсова търговия, следва да 
постигнат съответствие с настоящо директива.

Изменение 69
Сари Есаях

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.

(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. Освен това 
настоящата директива не следва да 
се прилага по отношение на 
дружества с малка капитализация, 
допуснати до борсова търговия.

Or. en

Изменение 70
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 18
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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.

(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, като въпреки 
това държавите членки следва да 
възприемат политики, подпомагащи 
и насърчаващи МСП да подобрят 
значително равенството между 
половете на всички равнища на 
управление, както и в управителните 
съвети на предприятията.

Or. en

Изменение 71
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не 
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
отнасят само до директорите без 
изпълнителни функции, за да се 
намери точният баланс между 
необходимостта от по-голяма 
равнопоставеност между половете в 
управителните съвети и 

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не 
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
отнасят до всички директори.
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необходимостта от свеждане до 
минимум на намесата в ежедневното 
управление на дружеството. Тъй 
като директорите без изпълнителни 
функции изпълняват надзорни задачи, 
е също така по-лесно наемането на 
квалифицирани кандидати извън 
дружеството, а до голяма степен и 
извън конкретния сектор, в който 
работи дружеството —
съображение, което е от значение за 
областите на икономиката, в които 
членовете на конкретен пол са 
особено по-слабо представени в 
работната сила.

Or. en

Изменение 72
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не 
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се
отнасят само до директорите без 
изпълнителни функции, за да се намери 
точният баланс между 
необходимостта от по-голяма 
равнопоставеност между половете в 
управителните съвети и
необходимостта от свеждане до 
минимум на намесата в ежедневното 
управление на дружеството. Тъй 
като директорите без изпълнителни 

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции/членове на 
надзорни съвети, които не участват в 
ежедневното управление, но изпълняват 
надзорни функции. Количествените 
цели, предвидени в настоящата 
директива, следва да се прилагат за 
всички директори без изпълнителни
функции/членове на надзорни съвети и
изпълнителни директори/членове на 
надзорни съвети.
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функции изпълняват надзорни задачи, 
е също така по-лесно наемането на 
квалифицирани кандидати извън 
дружеството, а до голяма степен и 
извън конкретния сектор, в който 
работи дружеството —
съображение, което е от значение за 
областите на икономиката, в които 
членовете на конкретен пол са 
особено по-слабо представени в 
работната сила.

Or. de

Изменение 73
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не 
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
отнасят само до директорите без 
изпълнителни функции, за да се намери 
точният баланс между 
необходимостта от по-голяма 
равнопоставеност между половете в 
управителните съвети и 
необходимостта от свеждане до 
минимум на намесата в ежедневното 
управление на дружеството. Тъй 
като директорите без изпълнителни 
функции изпълняват надзорни задачи, 
е също така по-лесно наемането на 
квалифицирани кандидати извън 
дружеството, а до голяма степен и 

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
отнасят основно до директорите без 
изпълнителни функции, но в същото 
време следва да се предоставят 
стимули, насочени към подобряване 
на баланса между половете на равнище 
изпълнителни директори.
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извън конкретния сектор, в който 
работи дружеството —
съображение, което е от значение за 
областите на икономиката, в които 
членовете на конкретен пол са 
особено по-слабо представени в 
работната сила.

Or. en

Изменение 74
Мариан Харкин

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не 
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
отнасят само до директорите без 
изпълнителни функции, за да се намери 
точният баланс между необходимостта 
от по-голяма равнопоставеност между 
половете в управителните съвети и 
необходимостта от свеждане до 
минимум на намесата в ежедневното 
управление на дружеството. Тъй като 
директорите без изпълнителни функции 
изпълняват надзорни задачи, е също 
така по-лесно наемането на 
квалифицирани кандидати извън 
дружеството, а до голяма степен и извън 
конкретния сектор, в който работи 
дружеството — съображение, което е от 
значение за областите на икономиката, в 
които членовете на конкретен пол са 
особено по-слабо представени в 

(20) Във всички системи на управителни 
съвети се прави разграничение между 
изпълнителните директори, които 
участват в ежедневното управление на 
дружеството, и директорите без 
изпълнителни функции, които не 
участват в ежедневното управление, но 
изпълняват надзорни функции. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
отнасят само до директорите без 
изпълнителни функции, за да се намери 
точният баланс между необходимостта 
от по-голяма равнопоставеност между 
половете в управителните съвети и 
необходимостта от свеждане до 
минимум на намесата в ежедневното 
управление на дружеството, като 
въпреки това държавите членки 
следва да насърчават и стимулират 
предприятията да разширяват 
разпоредбите на настоящата 
директива до изпълнителните 
директори и всички управленски 
равнища в рамките на 
предприятието. Тъй като директорите 
без изпълнителни функции изпълняват 
надзорни задачи, е също така по-лесно 
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работната сила. наемането на квалифицирани кандидати 
извън дружеството, а до голяма степен и 
извън конкретния сектор, в който 
работи дружеството — съображение, 
което е от значение за областите на 
икономиката, в които членовете на 
конкретен пол са особено по-слабо 
представени в работната сила.

Or. en

Изменение 75
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) В няколко държави членки 
определена част от директорите без 
изпълнителни функции могат или 
трябва да се назначават или избират от 
работната сила на дружеството и/или от 
организациите на работниците в 
съответствие с националното 
законодателство или практика. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
прилагат за всички директори без 
изпълнителни функции, включително 
представителите на персонала. 
Конкретните процедури, за да се 
гарантира, че тези цели са постигнати, 
като се вземе предвид фактът, че някои 
директори без изпълнителни функции са 
представители на персонала, следва 
обаче да бъдат определени от 
съответните държави членки.

(21) В няколко държави членки 
определена част от директорите без 
изпълнителни функции могат или 
трябва да се назначават или избират от 
работната сила на дружеството и/или от 
организациите на работниците в 
съответствие с националното 
законодателство или практика. 
Количествените цели, предвидени в 
настоящата директива, следва да се 
прилагат за всички директори без 
изпълнителни функции, включително 
представителите на персонала. 
Конкретните процедури, за да се 
гарантира, че тези цели са постигнати, 
като се вземе предвид фактът, че някои 
директори без изпълнителни функции са 
представители на персонала, следва 
обаче да бъдат определени от 
съответните държави членки въз основа 
на внимателни и широки 
консултации със социалните 
партньори на национално равнище.

Or. en
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Изменение 76
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори без 
изпълнителни функции, следва да
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. Поради това с 
директивата се поставя целта от най-
малко 40 % от директорите без 
изпълнителни функции от по-слабо 
представения пол до тази дата. Тази цел 
по принцип се отнася само до 
равнопоставеността между половете 
като цяло сред директорите без 
изпълнителни функции и не пречи на 
конкретния избор на отделни директори 
от широк набор от мъже и жени 
кандидати за всеки отделен случай. По-
специално тя не изключва конкретни 
кандидати за позиции на директори, 
нито налага отделни директори на 
дружествата или на акционерите. По 
този начин решението за подходящите 
членове на управителните съвети остава 
за дружествата и акционерите.

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата и публичните 
предприятия, допуснати до борсова 
търговия, в чиито управителни съвети 
членовете на по-слабо представения пол 
заемат по-малко от 40 % от позициите 
на директори, следва да коригират
процедурите за набиране, подбор и 
назначаване 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. Поради това с директивата се 
поставя целта от най-малко 40 % от 
директорите от по-слабо представения 
пол до тази дата. Тази цел по принцип 
се отнася само до равнопоставеността 
между половете като цяло сред 
директорите и не пречи на конкретния 
избор на отделни директори от широк 
набор от мъже и жени кандидати за 
всеки отделен случай. По-специално тя 
не изключва конкретни кандидати за 
позиции на директори, нито налага 
отделни директори на дружествата или 
на акционерите. По този начин 
решението за подходящите членове на 
управителните съвети остава за 
дружествата и акционерите.
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Or. en

Изменение 77
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори без 
изпълнителни функции, следва да
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. Поради това с 
директивата се поставя целта от най-
малко 40 % от директорите без 
изпълнителни функции от по-слабо 
представения пол до тази дата. Тази цел 
по принцип се отнася само до 
равнопоставеността между половете 
като цяло сред директорите без 
изпълнителни функции и не пречи на 
конкретния избор на отделни директори 
от широк набор от мъже и жени 
кандидати за всеки отделен случай. По-
специално тя не изключва конкретни 
кандидати за позиции на директори, 
нито налага отделни директори на 

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори, следва да
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. Поради това с 
директивата се поставя целта от най-
малко 40 % от директорите без 
изпълнителни функции от по-слабо 
представения пол до тази дата. Тази цел 
по принцип се отнася само до 
равнопоставеността между половете 
като цяло сред директорите без 
изпълнителни функции и не пречи на 
конкретния избор на отделни директори 
от широк набор от мъже и жени 
кандидати за всеки отделен случай. По-
специално тя не изключва конкретни 
кандидати за позиции на директори, 
нито налага отделни директори на 
дружествата или на акционерите. По 
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дружествата или на акционерите. По 
този начин решението за подходящите 
членове на управителните съвети остава 
за дружествата и акционерите.

този начин решението за подходящите 
членове на управителните съвети остава 
за дружествата и акционерите.

Or. de

Изменение 78
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори без 
изпълнителни функции, следва да
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. Поради това с 
директивата се поставя целта от най-
малко 40 % от директорите без 
изпълнителни функции от по-слабо 
представения пол до тази дата. Тази цел 
по принцип се отнася само до 
равнопоставеността между половете 
като цяло сред директорите без 
изпълнителни функции и не пречи на 
конкретния избор на отделни директори 

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори без 
изпълнителни функции, следва да
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. При все това поради 
разнородните системи на 
дружествено право в държавите 
членки, държавите членки могат да 
решат да не прилагат процедурните 
правила, посочени в член 4, 
параграф 1, в случаите, в които 
събранието на акционерите е 
предложило кандидати за избор на 
членове на управителния съвет по 
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от широк набор от мъже и жени 
кандидати за всеки отделен случай. По-
специално тя не изключва конкретни 
кандидати за позиции на директори, 
нито налага отделни директори на 
дружествата или на акционерите. По 
този начин решението за подходящите 
членове на управителните съвети остава 
за дружествата и акционерите.

време на събранието на акционерите, 
на което се провежда изборът.
Поради това с директивата се поставя 
целта от най-малко 40 % от директорите 
без изпълнителни функции от по-слабо 
представения пол до тази дата. Тази цел 
по принцип се отнася само до 
равнопоставеността между половете 
като цяло сред директорите без 
изпълнителни функции и не пречи на 
конкретния избор на отделни директори 
от широк набор от мъже и жени 
кандидати за всеки отделен случай. По-
специално тя не изключва конкретни 
кандидати за позиции на директори, 
нито налага отделни директори на 
дружествата или на акционерите. По 
този начин решението за подходящите 
членове на управителните съвети остава 
за дружествата и акционерите.

Or. en

Изменение 79
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори без 
изпълнителни функции, следва да
извършват назначенията на тези 

(22) На дружествата, допуснати до 
борсова търговия в Съюза, следва да се 
поставят задължения да предвидят 
средства, чрез които да се въведат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. Дружествата, допуснати до 
борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо 
представения пол заемат по-малко от 40 
% от позициите на директори без 
изпълнителни функции, следва да
извършват назначенията на тези 
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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. Поради това с 
директивата се поставя целта от най-
малко 40 % от директорите без 
изпълнителни функции от по-слабо 
представения пол до тази дата. Тази цел 
по принцип се отнася само до 
равнопоставеността между половете 
като цяло сред директорите без 
изпълнителни функции и не пречи на 
конкретния избор на отделни директори 
от широк набор от мъже и жени 
кандидати за всеки отделен случай. По-
специално тя не изключва конкретни 
кандидати за позиции на директори, 
нито налага отделни директори на 
дружествата или на акционерите. По 
този начин решението за подходящите 
членове на управителните съвети остава 
за дружествата и акционерите.

позиции въз основа на обявление за 
свободно работно място с 
възможност за подаване на 
кандидатури и 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. Поради това с директивата се 
поставя целта от най-малко 40 % от 
директорите без изпълнителни функции 
от по-слабо представения пол до тази 
дата. Тази цел по принцип се отнася 
само до равнопоставеността между 
половете като цяло сред директорите 
без изпълнителни функции и не пречи 
на конкретния избор на отделни 
директори от широк набор от мъже и 
жени кандидати за всеки отделен 
случай. По-специално тя не изключва 
конкретни кандидати за позиции на 
директори, нито налага отделни 
директори на дружествата или на 
акционерите. По този начин решението 
за подходящите членове на 
управителните съвети остава за 
дружествата и акционерите.

Or. en

Изменение 80
Вилия Блинкевичуте

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/EС на 
Комисията от 16 ноември 2006 г. 

(23) Държавите членки упражняват 
доминиращо влияние върху 
публичните предприятия по смисъла на 
член 2, буква б) от Директива 
2006/111/EС на Комисията от 16 
ноември 2006 г. относно прозрачността 
на финансовите отношения между 
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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.

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 от по-слабо 
представения пол следва да се насрочи 
за по-ранна дата.

Or. en

Изменение 81
Мариан Харкин

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/EС 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/EС 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 и 
държавите членки следва да 
насърчават и стимулират тези 
дружества да разширят 
разпоредбите на настоящата 
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директива до изпълнителните 
директори и всички управленски 
равнища в рамките на 
предприятието.

Or. en

Изменение 82
Вилия Блинкевичуте

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 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 

(24) Определянето на броя на позициите 
на директори, необходими за постигане 
на целта, изисква допълнително 
уточняване, тъй като предвид 
големината на повечето 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, и публичните предприятия,
следва да не бъдат задължени да 
назначават членове на по-слабо 
представения пол на повече от
половината от позициите на членове на 
управителните съвети. Например 
членовете на по-слабо представения пол 
следва да имат най-малко една позиция 
в управителни съвети с трима 
директори, най-малко две позиции в 
управителни съвети с четирима,
петима или шестима директори и най-
малко три позиции в управителни 
съвети със седем или осем директори.
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изпълнителни функции.

Or. en

Изменение 83
Марейе Корнелисен

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 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.

(26) В съответствие с член 23 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и — когато е 
приложимо — със съответната
съдебна практика държавите членки 
следва да гарантират прозрачност на 
процедурите за набиране, подбор и 
назначаване, като същевременно 
зачитат личния живот с оглед на 
обработката на лични данни, 
признат в членове 7 и 8 от Хартата. 
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 следва да бъде даван на 
кандидата на по-слабо представения 
пол, ако този кандидат има поне също 
толкова добри квалификации като
кандидатът от другия пол.
Държавите членки следва да 
гарантират, че дружествата, които 
не са постигнали напредък по 
отношение на основната цел на 
директивата, оповестяват 
допълнителна информация относно 
своите политики за набиране, подбор 
и назначаване, като по-конкретно 
представят конкретни планове за 
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подобряване на баланса между 
половете в своите управителни 
съвети.

Or. en

Изменение 84
Оле Лудвигсон

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 
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.

(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 обявление за свободно 
работно място с възможност за 
подаване на кандидатури и
сравнителен анализ на квалификациите 
на всеки кандидат въз 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 
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в полза на кандидата от другия пол.

Or. en

Изменение 85
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Методите на наемането и 
назначаването на директори се 
различават в различните държави 
членки и в различните дружества. Те 
могат да включват предварителен 
подбор на кандидати, които се 
представят на събранието на 
акционерите, например от комитет за 
номиниране, пряко назначаване на 
директори от отделните акционери или 
гласуване на събранието на акционерите 
за отделните кандидати или за списъци 
с кандидати. Изискванията, свързани с 
подбора на кандидатите, трябва да бъдат 
изпълнени на подходящ етап от процеса 
на подбор в съответствие с 
националното законодателство и устава 
на дружествата, допуснати до борсова 
търговия. Във връзка с това в 
настоящата директива само се 
установява минималното 
хармонизиране на процедурите за 
подбор, което прави възможно да се 
прилагат условията, предвидени в 
съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, с оглед постигането 
на целта за по-балансирано представяне 
на половете в управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия.

(27) Методите на наемането и 
назначаването на директори се 
различават в различните държави 
членки и в различните дружества. Те 
могат да включват предварителен 
подбор на кандидати, които се 
представят на събранието на 
акционерите, например от комитет за 
номиниране, пряко назначаване на 
директори от отделните акционери или 
гласуване на събранието на акционерите 
за отделните кандидати или за списъци 
с кандидати. По тази причина този 
законодателен инструмент зачита 
многообразието на процедурите за 
подбор, като същевременно в него се 
настоява за коригиране на тези 
процедури с оглед на постигане на 
целта за увеличаване на участието на 
жените в управителните съвети.
Изискванията, свързани с подбора на 
кандидатите, трябва да бъдат изпълнени 
на подходящ етап от процеса на подбор 
в съответствие с националното 
законодателство и устава на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия. Във връзка с това в 
настоящата директива се допуска 
многообразие на процедурата за 
подбор с оглед на постигането на целта 
за по-балансирано представяне на
половете в управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
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търговия.

Or. en

Изменение 86
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) В случаите, когато 
предварителният подбор на 
кандидатите се прави на базата на 
процедури за издигане на кандидатури 
и гласуване, например от работници 
или техни представители, 
процедурите в рамките на цялостния 
процес следва да бъдат коригирани, 
така че да допринасят за 
постигането на целта за по-добър 
баланс между половете в съветите на 
директорите като цяло, като в 
същото време гарантират, че полът 
на избрания съгласно процедурата 
директор в никакъв случай не е 
определен предварително.

Or. en

Изменение 87
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива има за цел 
да подобри баланса между половете 
сред директорите на дружествата, 
допуснати до търговия на фондовите 
борси, и по този начин да допринесе за 

(28) Настоящата директива има за цел 
да подобри баланса между половете 
сред директорите на дружествата, 
допуснати до търговия на фондовите 
борси, и по този начин да допринесе за 
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осъществяването на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените, 
признато като основно право на Съюза. 
Следователно от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да се изисква да оповестяват, при 
поискване от страна на неуспял 
кандидат, не само критериите за 
квалификация, върху които се е 
основавал подборът, но и обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата, който не е от по-слабо 
представения пол. Тези ограничения на 
правото на зачитане на личния живот по 
отношение на обработката на личните 
данни, признато в членове 7 и 8 от 
Хартата, и задължението за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, да предоставят тази 
информация на неуспелия кандидат при 
поискване, са необходими и в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност — действително 
отговарят на признати цели от общ 
интерес. Следователно те са в 
съответствие с изискванията за такива 
ограничения, определени в член 52, 
параграф 1 от Хартата и в съответната 
съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз.

осъществяването на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените, 
признато като основно право на Съюза. 
Следователно от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да се изисква да оповестяват, когато е 
възможно, при поискване от страна на 
неуспял кандидат, не само критериите 
за квалификация, върху които се е 
основавал подборът, но и обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата, който не е от по-слабо 
представения пол. Това задължение за 
оповестяване не се прилага, когато 
оповестяването би могло да 
застраши търговски тайни или би 
било невъзможно поради това, че 
избраният член на управителния 
съвет е предложен от акционерите.
Тези ограничения на правото на 
зачитане на личния живот по отношение 
на обработката на личните данни, 
признато в членове 7 и 8 от Хартата, и 
задължението за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, да 
предоставят тази информация на 
неуспелия кандидат при поискване, са 
необходими и в съответствие с 
принципа на пропорционалност —
действително отговарят на признати 

цели от общ интерес. Следователно те 
са в съответствие с изискванията за 
такива ограничения, определени в 
член 52, параграф 1 от Хартата и в 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 88
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива има за цел 
да подобри баланса между половете 
сред директорите на дружествата, 
допуснати до търговия на фондовите 
борси, и по този начин да допринесе за 
осъществяването на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените, 
признато като основно право на Съюза. 
Следователно от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, следва 
да се изисква да оповестяват, при 
поискване от страна на неуспял 
кандидат, не само критериите за 
квалификация, върху които се е 
основавал подборът, но и обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата, който не е от по-слабо 
представения пол. Тези ограничения на 
правото на зачитане на личния живот по 
отношение на обработката на личните 
данни, признато в членове 7 и 8 от 
Хартата, и задължението за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, да предоставят тази 
информация на неуспелия кандидат при 
поискване, са необходими и в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност — действително 
отговарят на признати цели от общ 
интерес. Следователно те са в 
съответствие с изискванията за такива 
ограничения, определени в член 52, 
параграф 1 от Хартата и в съответната 
съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз.

(28) Настоящата директива има за цел 
да подобри баланса между половете 
сред директорите на дружествата, 
допуснати до търговия на фондовите 
борси, и на публичните предприятия
и по този начин да допринесе за 
осъществяването на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените, 
признато като основно право на Съюза. 
Следователно от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, и 
публичните предприятия следва да се 
изисква да оповестяват, при поискване 
от страна на неуспял кандидат, не само 
критериите за квалификация, върху 
които се е основавало набирането,
подборът или назначаването, но и 
обективната сравнителна оценка на тези 
критерии и в съответните случаи —
съображенията, които насочват избора 

в полза на кандидата, който не е от по-
слабо представения пол. Тези 
ограничения на правото на зачитане на 
личния живот по отношение на 
обработката на личните данни, признато 
в членове 7 и 8 от Хартата, и 
задължението за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, както 
и на публичните предприятия да 
предоставят тази информация на 
неуспелия кандидат при поискване, са 
необходими и в съответствие с 
принципа на пропорционалност —
действително отговарят на признати 

цели от общ интерес. Следователно те 
са в съответствие с изискванията за 
такива ограничения, определени в 
член 52, параграф 1 от Хартата и в 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 89
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Когато неспечелил кандидат от по-
слабо представения пол установи 
презумпцията, че е еднакво 
квалифициран като назначения 
кандидат от другия пол, от 
дружеството, допуснато до борсова 
търговия, следва да се изисква да 
докаже правилността на избора.

(29) Когато неспечелил кандидат от по-
слабо представения пол установи 
презумпцията, че е еднакво 
квалифициран като назначения 
кандидат от другия пол, от 
съответното дружество или 
предприятие следва да се изисква да 
докаже правилността на избора.

Or. en

Изменение 90
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушаването 
на настоящата директива, които могат
да включват inter alia 
административни глоби, нищожност 
или отмяна, постановена от съдебен 
орган, на назначаването или на 
избирането на директори без 
изпълнителни функции, извършено в 
противоречие с националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
член 4, параграф 1.

(30) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушаването 
на настоящата директива, които могат
обаче да не включват нищожност или 
отмяна, постановена от съдебен орган, 
на назначаването или на избирането на 
директори без изпълнителни функции, 
извършено в противоречие с 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с член 4, параграф 1. 
Провалът при постигане на целта, 
посочена в член 4, параграф 1, или 
член 4, параграф 7, не представлява 
нарушение на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и не 
подлежи на санкции.
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Or. en

Изменение 91
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушаването 
на настоящата директива, които могат 
да включват inter alia административни 
глоби, нищожност или отмяна, 
постановена от съдебен орган, на 
назначаването или на избирането на 
директори без изпълнителни функции, 
извършено в противоречие с 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с член 4, параграф 1.

(30) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушаването 
на настоящата директива, които могат 
да включват inter alia административни 
глоби, нищожност или отмяна, 
постановена от съдебен орган, на 
назначаването или на избирането на 
директори без изпълнителни функции, 
извършено в противоречие с 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
както и принудително разпускане, 
разпоредено от компетентен съдебен 
орган, при цялостно зачитане на 
подходящите процедурни предпазни 
механизми в случаи на тежки и 
нееднократни нарушения.

Or. en

Изменение 92
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушаването 
на настоящата директива, които могат 
да включват inter alia административни 

(30) Държавите членки следва да 
предвидят ефективни, пропорционални 
и възпиращи санкции за нарушаването 
на настоящата директива, които могат 
да включват inter alia административни 
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глоби, нищожност или отмяна, 
постановена от съдебен орган, на 
назначаването или на избирането на 
директори без изпълнителни функции, 
извършено в противоречие с 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с член 4, параграф 1.

глоби, нищожност или отмяна, 
постановена от съдебен орган, на 
назначаването или на избирането на 
директори, извършено в противоречие с 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с член 4, параграф 1.

Or. en

Изменение 93
Едит Бауер

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 
спазва предвидената в настоящата 
директива цел.

(31) 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 спазва предвидената в 
настоящата директива цел.

Or. en

Изменение 94
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Тъй като дружествата, допуснати до 
борсова търговия, следва да имат за цел 

(32) Тъй като дружествата, допуснати до 
борсова търговия, следва да имат за цел 
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да увеличат дела на по-слабо
представения пол при всички постове, 
при които се вземат решения, държавите 
членки могат да предвидят, че 
определената в настоящата директива 
цел следва да се счита за изпълнена, 
когато дружествата, допуснати до 
борсова търговия, могат да докажат, че 
членовете на по-слабо представения пол 
заемат най-малко една трета от всички 
длъжности на директори, независимо 
от това дали са изпълнителни
директори или директори без 
изпълнителни функции.

да увеличат дела на по-слабо 
представения пол при всички постове, 
при които се вземат решения, държавите 
членки могат да предвидят, че 
определената в настоящата директива 
цел следва да се счита за изпълнена, 
когато дружествата, допуснати до 
борсова търговия, могат да докажат, че 
членовете на по-слабо представения пол 
заемат най-малко една трета от всички 
длъжности на директори, при условие 
че двата вида директори — такива с
изпълнителни и такива без 
изпълнителни функции — са 
представени в квотата.

Or. en

Изменение 95
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 33

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 се 
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 стимулите по отношение на
изпълнителните директори, както и с 
оглед на по-нататъшно 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 се 
изпълнени най-късно до 
1 януари 2020 г., и до 1 януари 2018 г. 
при публичните предприятия. Тези 
ангажименти следва да имат за цел 
постигането на осезаем напредък 
спрямо текущата ситуация на 
дружеството към по-добър баланс 
между половете.
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Or. en

Изменение 96
Оле Лудвигсон

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 по 
подходящ и лесно достъпен начин в 
годишния доклад и на интернет 
страницата и когато въпросното 
дружество не е изпълнило целта, 
информацията следва да включва 
пространно описание на мерките, 
които дружеството е предприело до 
момента и които възнамерява да 
предприеме в бъдеще, за да постигне 
целта.

Or. en

Изменение 97
Ханс-Петер Мартин
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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 в 
целия ЕС 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.

Or. de

Изменение 98
Вилия Блинкевичуте

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 

(34) Държавите членки следва да 
изискват от дружествата, допуснати до 
борсова търговия, и от публичните 
предприятия да предоставят на 
компетентните национални органи на 
годишна основа информация за състава 
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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.

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, и на всяко публично 
предприятие 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.

Or. en

Изменение 99
Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Възможно е държавите членки вече 
да са предприели мерки, предвиждащи 
средства за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете в управителните съвети на 
дружествата, преди влизането в сила на 
настоящата директива. Тези държави 
членки следва да имат възможност да 
прилагат тези мерки вместо 
процедурните изисквания, свързани с 
назначенията, ако могат да докажат, че 
взетите мерки са също толкова 
ефикасни за постигане на целта за поне 
40 % присъствие на по-слабо 
представения пол сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 

(35) Възможно е държавите членки вече 
да са предприели мерки, предвиждащи 
средства за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете в управителните съвети на 
дружествата, преди влизането в сила на 
настоящата директива. Тези държави 
членки следва да имат възможност да 
прилагат тези мерки вместо 
процедурните изисквания, свързани с 
назначенията, ако могат да докажат, че 
взетите мерки са също толкова 
ефикасни за постигане на целта за поне 
40 % присъствие на по-слабо 
представения пол сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
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допуснати до борсова търговия, 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.

допуснати до борсова търговия, или на 
целта за една трета, посочена в 
член 4, параграф 7 на настоящата 
директива, 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. Също така 
мерките за саморегулиране например, 
които имат за цел да осигурят по-
балансирано участие на жените и 
мъжете на директорските позиции 
без изпълнителни функции в 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, трябва да се считат за 
подходящи в тази насока.

Or. en

Изменение 100
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Възможно е държавите членки вече 
да са предприели мерки, предвиждащи 
средства за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете в управителните съвети на 
дружествата, преди влизането в сила на 
настоящата директива. Тези държави 
членки следва да имат възможност да 
прилагат тези мерки вместо 
процедурните изисквания, свързани с 
назначенията, ако могат да докажат, че 
взетите мерки са също толкова 
ефикасни за постигане на целта за поне 
40 % присъствие на по-слабо 
представения пол сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, най-
късно до 1 януари 2020 г. или най-късно 
до 1 януари 2018 г. за дружествата, 

(35) Възможно е държавите членки вече 
да са предприели мерки, предвиждащи 
средства за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете в управителните съвети на 
дружествата, преди влизането в сила на 
настоящата директива. Тези държави 
членки следва да имат възможност да 
прилагат тези мерки вместо 
процедурните изисквания, свързани с 
назначенията, ако могат да докажат, че 
взетите мерки са също толкова 
ефикасни за постигане на целта за поне 
40 % присъствие на по-слабо 
представения пол сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, най-
късно до 1 януари 2020 г. или най-късно 
до 1 януари 2018 г. за дружествата, 
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допуснати до борсова търговия, които 
са публични предприятия.

допуснати до борсова търговия, които 
са публични предприятия. Комисията 
следва да оцени дали е постигнат 
достатъчен напредък към 
осъществяване на целите на 
настоящата директива. В случай че в 
дадена държава членка напредъкът е 
недостатъчен, разпоредбите на 
настоящата директива 
автоматично ще влязат в сила по 
отношение на конкретната държава 
членка.

Or. en

Изменение 101
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Възможно е държавите членки вече 
да са предприели мерки, предвиждащи 
средства за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете в управителните съвети на 
дружествата, преди влизането в сила на 
настоящата директива. Тези държави 
членки следва да имат възможност да 
прилагат тези мерки вместо 
процедурните изисквания, свързани с 
назначенията, ако могат да докажат, че 
взетите мерки са също толкова 
ефикасни за постигане на целта за поне 
40 % присъствие на по-слабо 
представения пол сред директорите без 
изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, 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.

(35) Възможно е държавите членки вече 
да са предприели мерки, предвиждащи 
средства за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете в управителните съвети на 
дружествата, преди влизането в сила на 
настоящата директива. Тези държави
членки следва да имат възможност да 
прилагат тези мерки вместо 
процедурните изисквания, свързани с 
назначенията, ако могат да докажат, че 
взетите мерки са също толкова 
ефикасни за постигане на целта за поне 
40 % присъствие на по-слабо 
представения пол сред директорите на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, най-късно до 1 януари 2020 г. 
или най-късно до 1 януари 2018 г. за 
публичните предприятия.
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Or. en

Изменение 102
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Въпреки че някои държави членки 
са предприели регулаторни действия 
или насърчават саморегулирането, при 
което се наблюдават нееднозначни 
резултати, повечето държави членки не 
са предприели действия или не са 
изразили готовност да действат по 
начин, който би могъл да доведе до 
значително подобрение. От прогнозите, 
основани на цялостен анализ на цялата 
налична информация относно минали и 
текущи тенденции, и както и от 
изразените намерения, се вижда, че 
балансираното участие на половете сред 
членовете на управителните съвети без 
изпълнителни функции в Съюза в 
съответствие с целите, заложени в 
настоящата директива, няма да бъде 
постигнато в обозримото бъдеще от 
държавите членки, ако действат 
поотделно. С оглед на тези 
обстоятелства и като се имат предвид 
нарастващите различия между 
държавите членки по отношение на 
участието на жените и мъжете в 
управителните съвети на дружествата, 
балансът между половете в 
управителните съвети в Съюза може да 
бъде подобрен само чрез общ подход, а 
потенциалът за равенство между 
половете, конкурентоспособност и 
растеж може да се постигне по-добре 
чрез координирани действия на 
равнището на Съюза, вместо чрез 
национални инициативи с различен 
обхват, амбиция и ефективност. Тъй 

(37) Въпреки че някои държави членки 
са предприели регулаторни действия 
или насърчават саморегулирането, при 
което се наблюдават нееднозначни 
резултати, повечето държави членки не 
са предприели действия или не са 
изразили готовност да действат по 
начин, който би могъл да доведе до 
значително подобрение. От прогнозите, 
основани на цялостен анализ на цялата 
налична информация относно минали и 
текущи тенденции, и както и от 
изразените намерения, се вижда, че 
балансираното участие на половете сред 
членовете на управителните съвети в 
Съюза в съответствие с целите,
заложени в настоящата директива, няма 
да бъде постигнато в обозримото 
бъдеще от държавите членки, ако 
действат поотделно. С оглед на тези 
обстоятелства и като се имат предвид 
нарастващите различия между 
държавите членки по отношение на 
участието на жените и мъжете в 
управителните съвети на дружествата, 
балансът между половете в 
управителните съвети в Съюза може да 
бъде подобрен само чрез общ подход, а 
потенциалът за равенство между 
половете, конкурентоспособност и 
растеж може да се постигне по-добре 
чрез координирани действия на 
равнището на Съюза, вместо чрез 
национални инициативи с различен 
обхват, амбиция и ефективност. Тъй 
като целите на настоящата директива не 
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като целите на настоящата директива не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки и поради 
обхвата и последиците от действието 
следователно могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз.

могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки и поради 
обхвата и последиците от действието 
следователно могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз.

Or. en

Изменение 103
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива се 
ограничава до определянето на общи 
цели и принципи и не надхвърля това, 
което е необходимо за постигането на 
тези цели. Държавите членки разполагат 
с достатъчно свобода, за да определят
как най-добре следва да се постигнат 
целите, определени в настоящата 
директива, като вземат предвид 
националните обстоятелства, по-
специално правилата и практиките 
относно набирането на персонал за 
позиции в управителните съвети. 
Настоящата директива не засяга 
възможността за предприятията да 
назначават най-квалифицираните 
членове на управителните съвети и 
предоставя достатъчно дълъг период за 
адаптиране за всички дружества, 
допуснати до борсова търговия.

(38) В съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, настоящата директива се 
ограничава до определянето на общи 
цели и принципи и не надхвърля това, 
което е необходимо за постигането на 
тези цели. Държавите членки разполагат 
с достатъчно свобода, за да определят 
как най-добре следва да се постигнат 
целите, определени в настоящата 
директива, като вземат предвид 
националните обстоятелства, по-
специално правилата и практиките 
относно набирането на персонал за 
позиции в управителните съвети. 
Настоящата директива не засяга 
възможността за предприятията да 
назначават най-квалифицираните 
членове на управителните съвети и 
предоставя достатъчно дълъг период за 
адаптиране за всички дружества, 
допуснати до борсова търговия, както 
и за публичните предприятия.

Or. en
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Изменение 104
Вилия Блинкевичуте

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.

заличава се

Or. en

Изменение 105
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установяват 
мерки за осигуряване на по-балансирано 
участие на мъжете и жените сред 
директорите без изпълнителни 

С настоящата директива се установяват 
мерки за осигуряване на по-балансирано 
участие на мъжете и жените сред 
директорите на дружествата, допуснати 
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функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, чрез установяване на 
мерки, насочени към ускоряване на 
напредъка към баланс между половете, 
като същевременно на дружествата се 
предоставя достатъчно време, за да
предприемат необходимите мерки.

до борсова търговия, и на публичните 
предприятия чрез установяване на 
мерки, насочени към ускоряване на 
напредъка към баланс между половете, 
като същевременно на дружествата се 
предоставя достатъчно време, за да 
предприемат необходимите мерки.

Or. en

Изменение 106
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установяват 
мерки за осигуряване на по-балансирано 
участие на мъжете и жените сред 
директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, чрез установяване на 
мерки, насочени към ускоряване на 
напредъка към баланс между половете, 
като същевременно на дружествата се 
предоставя достатъчно време, за да 
предприемат необходимите мерки. 

С настоящата директива се установяват 
мерки за осигуряване на по-балансирано 
участие на мъжете и жените сред
директорите/членовете на надзорни 
съвети, респ. членове на управителни 
съвети на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, чрез установяване на 
мерки, насочени към ускоряване на 
напредъка към баланс между половете, 
като същевременно на дружествата се 
предоставя достатъчно време, за да 
предприемат необходимите мерки.

Or. de

Изменение 107
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящата директива се установяват 
мерки за осигуряване на по-балансирано 

С настоящата директива се установяват 
мерки за осигуряване на по-балансирано 
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участие на мъжете и жените сред 
директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, чрез установяване на 
мерки, насочени към ускоряване на 
напредъка към баланс между половете, 
като същевременно на дружествата се 
предоставя достатъчно време, за да 
предприемат необходимите мерки.

участие на мъжете и жените сред 
директорите на дружествата, допуснати 
до борсова търговия, и на малките и 
средните предприятия чрез 
установяване на мерки, насочени към 
ускоряване на напредъка към баланс 
между половете, като същевременно на 
дружествата се предоставя достатъчно 
време, за да предприемат необходимите 
мерки.

Or. ro

Изменение 108
Марейе Корнелисен

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, 
базирано 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;

Or. en

Изменение 109
Евелин Регнер

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, 

заличава се
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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;

Or. en

Изменение 110
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 — точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „дружество с малка 
капитализация, допуснато до борсова 
търговия“, означава дружество с 
пазарна капитализация под 
150 млн. EUR;

Or. en

Изменение 111
Евелин Регнер

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
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Обосновка

Малките и средните предприятия, допуснати до борсова търговия, са добре познати 
на обществеността и играят ролята на модели за подражание в съответните 
сектори. Следователно с оглед на тяхното икономическо значение и на социалната им 
отговорност поне всички дружества, допуснати до борсова търговия, следва да 
постигнат съответствие с настоящо директива.

Изменение 112
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изключване на малките и средните 
предприятия

Включване на малките и средни 
предприятия

Or. ro

Обосновка

Предвид факта, че предприемачеството сред жените се признава и насърчава, 
балансът между половете в малките и средните предприятия също следва да бъде 
подобрен.

Изменение 113
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 114
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящата директива не се прилага за 
малките и средните предприятия 
(„МСП“) или за дружествата с малка 
капитализация, допуснати до борсова 
търговия, съгласно определението в 
член 2, параграф 8а.

Or. en

Изменение 115
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Цели по отношение на директорите
без изпълнителни функции

Цели по отношение на 
директорите/членовете на надзорни 
съвети, респ. членове на управителни 
съвети

Or. de

Изменение 116
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

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 директори без изпълнителни 

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 директори, коригират своите 
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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.

процедури за набиране, подбор или 
назначаване на всички директорски 
позиции по начин, който допринася за 
ефективното достигане на 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.

Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, извършват тези корекции 
на подходящите етапи от процеса на 
набиране, предварителен подбор, 
подбор или назначаване. По-специално 
държавите членки гарантират, че 
дружествата подбират кандидати за 
позиции в управителните съвети от 
списък с кандидати, изготвен на 
базата на балансирано 
представителство на половете.
Доколкото процедурата по подбор се 
извършва въз основа на сравнителен 
анализ на квалификациите на всеки 
кандидат, държавите членки 
гарантират, че тези корекции 
включват прилагането на 
предварително определени, ясни, 
неутрално формулирани и еднозначни 
критерии.

Or. en

Изменение 117
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в чиито управителни съвети 
членовете на по-слабо представения пол 
заемат по-малко от 40 % от позициите 
на директори, коригират своите 
процедури за набиране, подбор или 
назначаване и вземат решенията си
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 публичните предприятия.

Държавите членки могат да 
предвидят, че целта, посочена в 
параграф 1, е изпълнена, когато 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и публичните предприятия 
могат да докажат, че членовете на 
по-слабо представения пол заемат 
най-малко една трета от всички 
директорски позиции, при условие че 
двата вида директори — такива с 
изпълнителни и такива без 
изпълнителни функции — са 
представени в квотата.

Or. en

Изменение 118
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

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 

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

заемат по-малко от 40 % от позициите 
на директори без изпълнителни 
функции, предприемат мерки,
насочени да подпомогнат тези 
предприятия да 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, с цел 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.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е дружествата да въведат необходимите мерки, за да 
гарантират пълно съответствие със същността и духа на установеното в ЕС 
антидискриминационно законодателство. Въпреки това е важно да се изясни, че 
спазването на това установено законодателство може само по себе си да не 
гарантира, че квотата ще бъде изпълнена, макар това да е идеалният резултат.

Изменение 119
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

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 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 

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 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 
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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.

формулирани и еднозначни критерии, с 
цел 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.

Or. en

Изменение 120
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

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 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.

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 директори без изпълнителни 
функции, извършват назначенията на 
тези позиции въз основа на обявление 
за свободно работно място с 
възможност за подаване на 
кандидатури и 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.

Or. en

Обосновка

За да може позитивният модел на действие да функционира, е необходима 
прозрачност на първия етап на процеса. Евентуалните кандидати трябва да знаят, 
че се обявява свободно работно място и че те могат да подадат кандидатурата си 
или да заявят своя интерес. В противен случай би било трудно своевременното 



AM\936360BG.doc 63/89 PE510.793v01-00

BG

подаване на кандидатурата, нейното ясно заявяване и следването на етапите като 
цяло. Това на свой ред би затруднило подаването на солидна в правно отношение 
жалба, ако възникнат нередности.

Изменение 121
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки могат да 
решат да не прилагат параграф 1 в 
случаите, когато събранието на 
акционерите предлага кандидати за 
избора на управителен съвет по време 
на събранието на акционерите, на 
което се провежда изборът.

Or. en

Обосновка

В някои системи на дружественото право (например във Финландия и Швеция) 
събранието на акционерите може да реши да предложи кандидати по време на 
събранието на акционерите, на което се провежда изборът. В подобни случаи е 
невъзможно да се извърши сравнителният анализ съгласно изискването по параграф 1.

Изменение 122
Евелин Регнер

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 %.
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Or. en

Изменение 123
Вилия Блинкевичуте

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, 
необходим за постигане на целите, 
посочени в параграф 1, е броят, който е 
най-близък до дела от 40 %, но не 
надхвърля 50 %.

Or. en

Изменение 124
Юта Щайнрук

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/на 
членове на надзорни съвети, респ. 
членове на управителни съвети, 
необходим за постигане на целите, 
посочени в параграф 1, е броят, който е 
най-близък до дела от 40 %, но не 
надхвърля 49 %.

Or. de

Изменение 125
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3
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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 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.

3. За да бъде постигната целта, посочена 
в параграф 1, и в съответствие с 
член 23, параграф 2 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз,
държавите членки гарантират, че при 
набирането, подбора и назначаването
на директори приоритет ще има 
компетентният кандидат от по-
слабо представения пол, освен ако 
обективна оценка, при която се вземат 
предвид всички критерии, не насочи 
избора в полза на кандидата от другия 
пол.

В случай на процедура за подбор, 
основана на компетентността, 
приоритет ще има кандидатът от 
по-слабо представения пол, в случай 
че този кандидат е поне толкова 
квалифициран, колкото кандидат от 
другия пол по отношение на това 
дали е подходящ за поста, както и по 
отношение на компетентността или 
професионалните му резултати.

Or. en

Изменение 126
Личия Ронцули

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

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 

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 
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кандидат има същите квалификации 
като кандидат от другия пол по 
отношение на това дали е 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.

кандидат има същите квалификации 
като кандидат от другия пол по 
отношение на това дали е 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. За тази цел 
критериите за подбор трябва преди 
всичко да бъдат ясни, прозрачни и 
недискриминационни.

Or. it

Изменение 127
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, са длъжни да оповестят, по 
искане на неуспял кандидат, критериите 
за квалификация, на които е бил 
основан подборът, обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата от другия пол.

4. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и публичните предприятия
са длъжни да оповестят, по искане на 
неуспял кандидат, критериите за 
квалификация, на които са били 
основани набирането, подборът или 
назначаването, обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата от другия пол.

Or. en

Изменение 128
Сари Есаях
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, са длъжни да оповестят, по 
искане на неуспял кандидат, критериите 
за квалификация, на които е бил 
основан подборът, обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата от другия пол.

4. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, са длъжни да оповестят, по 
искане на неуспял кандидат, критериите 
за квалификация, на които е бил 
основан подборът, обективната 
сравнителна оценка на тези критерии и 
в съответните случаи — съображенията, 
които насочват избора в полза на 
кандидата от другия пол. 
Задължението за оповестяване не се 
прилага, когато оповестяването би 
могло да застраши търговски тайни 
или би било невъзможно поради това, 
че избраният член на управителния 
съвет е предложен от акционерите.

Or. en

Изменение 129
Фил Бениън

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки в съответствие с 
техните национални съдебни системи, за 
да гарантират, че когато неуспял 
кандидат от по-слабо представения пол 
установи факти, от които може да се 
заключи, че този кандидат е бил също 
толкова квалифициран като назначения 
кандидат от другия пол, дружеството, 
допуснато до борсова търговия, 
трябва да докаже, че не е имало 
нарушение на правилото, посочено в 
параграф 3.

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки в съответствие с 
техните национални съдебни системи, за 
да изискат от дружествата, 
допуснати до борсова търговия, да 
покажат, че процесът на назначаване 
е бил проведен в съответствие с 
правилото, посочено в параграф 3, по-
специално в случаите когато неуспял 
кандидат от по-слабо представения пол 
установи факти, от които може да се 
заключи, че този кандидат е бил също 
толкова квалифициран като назначения 
кандидат от другия пол.
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Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира, че дружествата спазват изискванията, 
посочени в параграф 3, въпреки това текстът следва да се съсредоточи върху това 
дружествата да постигнат съответствие с правилата в общи случаи, вместо да 
бъдат обременявани с необходимостта да предоставят доказателства в извънредни 
случаи.

Изменение 130
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки в съответствие с 
техните национални съдебни системи, за 
да гарантират, че когато неуспял 
кандидат от по-слабо представения пол 
установи факти, от които може да се 
заключи, че този кандидат е бил също 
толкова квалифициран като назначения 
кандидат от другия пол, дружеството, 
допуснато до борсова търговия, трябва 
да докаже, че не е имало нарушение на 
правилото, посочено в параграф 3.

5. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки в съответствие с 
техните национални съдебни системи, за 
да гарантират, че когато неуспял 
кандидат от по-слабо представения пол 
установи факти, от които може да се 
заключи, че този кандидат е бил също 
толкова квалифициран като назначения 
кандидат от другия пол, дружеството, 
допуснато до борсова търговия, или 
публичното предприятие трябва да 
докаже, че не е имало нарушение на 
правилото, посочено в параграф 3.

Or. en

Изменение 131
Вилия Блинкевичуте

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 

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

публичните предприятия, 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.

Or. en

Изменение 132
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
предвидят, че целта, посочена в 
параграф 1, е изпълнена, когато 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, могат да докажат, че 
членовете на по-слабо представения 
пол са назначени на най-малко една 
трета от всички позиции на 
директори, независимо от това дали 
са с изпълнителни или без 
изпълнителни функции.

заличава се

Or. en

Изменение 133
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
предвидят, че целта, посочена в 
параграф 1, е изпълнена, когато 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, могат да докажат, че 
членовете на по-слабо представения пол 

7. Държавите членки могат да 
предвидят, че целта, посочена в 
параграф 1, е изпълнена, когато 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, могат да докажат, че 
членовете на по-слабо представения пол 
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са назначени на най-малко една трета от 
всички позиции на директори, 
независимо от това дали са с 
изпълнителни или без изпълнителни 
функции.

са назначени на най-малко една трета от 
всички позиции на директори, 
независимо от това дали са с 
изпълнителни или без изпълнителни 
функции. Броят, необходим за 
постигането на целта за една трета 
от позициите, е онзи, който е най-
близо до дела от една трета.

Or. en

Изменение 134
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, поемат индивидуални 
ангажименти по отношение на 
балансираното участие и на двата пола 
сред изпълнителните директори, които 
трябва да бъдат изпълнени най-късно до 
1 януари 2020 г., или за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, 
които са публични предприятия — до 1 
януари 2018 г.

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, поемат индивидуални 
ангажименти по отношение на 
балансираното участие и на двата пола 
сред изпълнителните директори, които 
трябва да бъдат изпълнени най-късно до 
1 януари 2020 г., или за публичните
предприятия — до 1 януари 2018 г.

Or. en

Изменение 135
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, поемат индивидуални 

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, поемат допълнителни
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ангажименти по отношение на 
балансираното участие и на двата пола 
сред изпълнителните директори, които
трябва да бъдат изпълнени най-късно 
до 1 януари 2020 г., или за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
са публични предприятия — до 1 януари 
2018 г.

индивидуални ангажименти по 
отношение на балансираното участие и 
на двата пола сред изпълнителните 
директори в съответствие с 
процедурите, описани в член 4.

Целта на тези ангажименти е 
осезаем напредък към постигане на 
по-добър баланс между половете, 
който трябва да стане факт най-късно 
до 1 януари 2020 г., или за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
са публични предприятия — до 1 януари 
2018 г.

Or. en

Изменение 136
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, да предоставят информация 
на компетентните национални органи 
веднъж годишно, считано от [две 
години след приемането], относно 
участието на половете в управителните 
им съвети, като се прави разлика между 
изпълнителните директори и 
директорите без изпълнителни функции, 
и относно мерките, предприети с оглед 
на целите, посочени в член 4, 
параграф 1 и в параграф 1 от настоящия 
член, и да публикуват тази информация 
по подходящ и достъпен начин на 
тяхната интернет страница.

2. Държавите членки изискват от 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, да предоставят информация 
на компетентните национални органи в 
своите годишни доклади веднъж 
годишно, считано от [две години след 
приемането], относно участието на 
половете в управителните им съвети, 
като се прави разлика между 
изпълнителните директори и 
директорите без изпълнителни функции, 
и относно постигнатия напредък и
мерките, предприети с оглед на целите, 
посочени в член 4, параграф 1 и в 
параграф 1 от настоящия член и —
когато е приложимо — относно пола 
на всички назначени директори през 
референтния период, както и да 
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публикуват тази информация по 
подходящ и обществено достъпен 
начин на тяхната интернет страница.

Or. en

Изменение 137
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, да предоставят информация 
на компетентните национални органи 
веднъж годишно, считано от [две 
години след приемането], относно 
участието на половете в управителните 
им съвети, като се прави разлика между 
изпълнителните директори и 
директорите без изпълнителни функции, 
и относно мерките, предприети с оглед 
на целите, посочени в член 4, 
параграф 1 и в параграф 1 от настоящия 
член, и да публикуват тази информация 
по подходящ и достъпен начин на 
тяхната интернет страница.

2. Държавите членки изискват от 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, да предоставят информация 
на компетентните национални органи 
веднъж годишно, считано от [две 
години след приемането], относно 
участието на половете в управителните 
им съвети, като се прави разлика между 
изпълнителните директори и 
директорите без изпълнителни функции, 
и относно мерките, предприети с оглед 
на целите, посочени в член 4, 
параграф 1 и в параграф 1 от настоящия 
член, и да публикуват тази информация 
по подходящ и лесно достъпен начин в 
годишния доклад и на тяхната интернет 
страница.

Or. en

Изменение 138
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки изискват от 
дружествата, допуснати до борсова 

2. Държавите членки изискват от 
дружествата, допуснати до борсова 
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търговия, да предоставят информация 
на компетентните национални органи 
веднъж годишно, считано от [две 
години след приемането], относно 
участието на половете в управителните 
им съвети, като се прави разлика между 
изпълнителните директори и 
директорите без изпълнителни функции, 
и относно мерките, предприети с оглед 
на целите, посочени в член 4, 
параграф 1 и в параграф 1 от настоящия 
член, и да публикуват тази информация 
по подходящ и достъпен начин на 
тяхната интернет страница.

търговия, както и от публичните 
предприятия да предоставят 
информация на компетентните 
национални органи веднъж годишно, 
считано от [две години след 
приемането], относно участието на 
половете в управителните им съвети, 
като се прави разлика между 
изпълнителните директори и 
директорите без изпълнителни функции, 
и относно мерките, предприети с оглед 
на целите, посочени в член 4, 
параграф 1 и в параграф 1 от настоящия 
член, и да публикуват тази информация 
по подходящ и достъпен начин на 
тяхната интернет страница.

Or. en

Изменение 139
Оле Лудвигсон

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 
целите и ангажиментите.

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 пространно описание 
на мерките, които дружеството е приело 
или възнамерява да приеме, за да 
изпълни целите и ангажиментите.

Or. en
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Изменение 140
Вилия Блинкевичуте

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 
целите и ангажиментите.

3. Когато дружество, допуснато до 
борсова търговия, или публично 
предприятие 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 
целите и ангажиментите.

Or. en

Изменение 141
Вилия Блинкевичуте

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 

заличава се
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подпомагането на баланса между 
половете в управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия.

Or. en

Обосновка

Заличаването на тази част не се прави за заличаване на текста, а за 
преструктуриране на директивата. В момента тази част намира своето място под 
формата на самостоятелен член 8а (нов). Това се прави с цел разширяване на 
компетентностите на органа за равнопоставеността.

Изменение 142
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – встъпителна част

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, но могат да не включват 
следните мерки:

Or. en

Изменение 143
Евелин Регнер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – встъпителна част

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:

Or. en
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Изменение 144
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 – встъпителна част

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, 
прогресивни и възпиращи и включват 
следните мерки:

Or. en

Изменение 145
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) административни глоби; заличава се

Or. en

Изменение 146
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) административни глоби; а) ранно предупреждение, последвано 
от прогресивни административни 
глоби;

Or. en
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Изменение 147
Оле Лудвигсон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) принудително разпускане, 
разпоредено от компетентен съдебен 
орган, при цялостно зачитане на 
съответните процедурни предпазни 
механизми в случаи на тежки и 
нееднократни нарушения.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде посочено ясно, че държавите членки разполагат с широк набор от 
възможности за установяване на надежден режим на санкции на национално 
равнище.

Изменение 148
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Евентуален неуспех при постигане 
на целта, посочена в член 4, 
параграф 1, или параграф 7, не 
представлява нарушение на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и не 
подлежи на санкции.

Or. en

Обосновка

Комисията посочи, че единствено неспазването на процедурните изисквания на 
настоящата директива подлежи на санкции. Това трябва да бъде ясно посочено в 
член 6.
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Изменение 149
Минодора Кливети

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да въведат или 
да поддържат разпоредби, които са по-
благоприятни от предвидените в 
настоящата директива, за да осигурят 
по-балансирано участие на мъжете и 
жените по отношение на дружествата, 
установени на националната им 
територия, при условие че тези 
разпоредби не създават неоправдана 
дискриминация и не възпрепятстват 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.

Държавите членки могат да въведат или 
да поддържат разпоредби, които са по-
благоприятни от предвидените в 
настоящата директива, за да осигурят 
по-балансирано участие на мъжете и 
жените по отношение на дружествата, 
установени на националната им 
територия.

Or. ro

Изменение 150
Мариан Харкин

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да въведат 
или да поддържат разпоредби, които са 
по-благоприятни от предвидените в 
настоящата директива, за да осигурят 
по-балансирано участие на мъжете и 
жените по отношение на дружествата, 
установени на националната им 
територия, при условие че тези 
разпоредби не създават неоправдана 
дискриминация и не възпрепятстват 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар.

Държавите членки се насърчават да 
въведат или да поддържат разпоредби, 
които са по-благоприятни от 
предвидените в настоящата директива, 
за да осигурят по-балансирано участие 
на мъжете и жените по отношение на 
дружествата, установени на 
националната им територия, и по-
специално изпълнение на 
разпоредбите на настоящата 
директива по отношение на 
изпълнителните директори, при 
условие че тези разпоредби не създават 
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неоправдана дискриминация и не 
възпрепятстват правилното 
функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 151
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Орган по въпросите на 
равнопоставеността

Държавите членки вземат 
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)1, са 
компетентни също да насърчават, 
анализират, контролират и 
подкрепят баланса между половете в 
управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия.
__________________
1 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

Or. en

Изменение 152
Вилия Блинкевичуте
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 4, параграфи 6 и 7, държавите 
членки, които преди влизането в сила на 
настоящата директива вече са 
предприели мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете сред директорите без 
изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, могат да спрат прилагането на 
свързаните с назначенията процедурни 
изисквания, съдържащи се в член 4, 
параграфи 1, 3, 4 и 5, при условие че 
може да се докаже, че тези мерки ще 
позволят на членовете на по-слабо 
представения пол да заемат поне 40 % 
от позициите на директори без 
изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, 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.

Без да се засягат разпоредбите на 
член 4, параграфи 6 и 7, държавите 
членки, които преди влизането в сила на 
настоящата директива вече са 
предприели мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете сред директорите на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и на публичните 
предприятия могат да спрат 
прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, при условие че може да се докаже, 
че тези мерки ще позволят на членовете 
на по-слабо представения пол да заемат 
поне 40 % от позициите на директори на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, най-късно до 1 януари 2020 г. 
или най-късно до 1 януари 2018 г. за 
публичните предприятия.

Or. en

Изменение 153
Юта Щайнрук

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 
4, параграфи 6 и 7, държавите членки, 
които преди влизането в сила на 
настоящата директива вече са 
предприели мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 

Без да се засягат разпоредбите на член 
4, параграфи 6 и 7, държавите членки, 
които преди влизането в сила на 
настоящата директива вече са 
предприели мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
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мъжете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, могат 
да спрат прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, при условие че може да се докаже, 
че тези мерки ще позволят на членовете 
на по-слабо представения пол да заемат 
поне 40 % от позициите на директори 
без изпълнителни функции на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, 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.

мъжете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, могат 
да спрат прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, при условие че може да се докаже, 
че тези мерки ще позволят на членовете 
на по-слабо представения пол да заемат 
поне 40 % от позициите на
директори/членове на надзорни 
съвети, респ. членове на управителни 
съвети, допуснати до борсова търговия, 
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.

Or. de

Изменение 154
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на 
член 4, параграфи 6 и 7, държавите 
членки, които преди влизането в сила на 
настоящата директива вече са 
предприели мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, могат 
да спрат прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, при условие че може да се докаже, 
че тези мерки ще позволят на членовете 
на по-слабо представения пол да заемат 
поне 40 % от позициите на директори 
без изпълнителни функции на 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 4, параграф 6, държавите членки, 
които преди влизането в сила на 
настоящата директива вече са 
предприели мерки за осигуряване на по-
балансирано участие на жените и 
мъжете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, или 
държавите членки, в които 
съществуват други мерки, например 
мерки за саморегулиране, имащи за 
цел да гарантират по-балансирано 
участие на жените и мъжете сред 
директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати 
до борсова търговия, могат да спрат 
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дружествата, допуснати до борсова 
търговия, 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.

прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, и прилагането на член 5, 
параграф 1, при условие че може да се 
докаже, че тези мерки ще позволят на 
членовете на по-слабо представения пол 
да заемат или поне 40 % от позициите 
на директори без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, или да достигнат 
целта от една трета, посочена в 
член 4, параграф 7, 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. Въпросната 
държава членка съобщава тази 
информация на Комисията.

Or. en

Обосновка

Мерки за саморегулиране (например кодекси за корпоративно управление), доказали 
своята ефективност, следва да обосновават прекратяването на процедурните 
изисквания.

Изменение 155
Марейе Корнелисен

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпросната държава членка следва да 
съобщи тази информация на Комисията.

Въпросната държава членка следва да 
съобщи тази информация на Комисията. 
Комисията информира Европейския 
парламент и Съвета за искането на 
държавата членка. 
Преустановяването от страна на 
Комисията се отменя автоматично 
при недостатъчен напредък за 
постигане на целта на настоящата 
директива, какъвто например би бил 
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случаят, когато процентът на по-
слабо представения пол е по-малък от 
30 % до 2017 г. или до 2015 г., когато 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, са публични предприятия.

Or. en

Изменение 156
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предават на 
Комисията най-късно до 1 януари 
2017 г. и на всеки две години доклад за 
изпълнението на настоящата директива. 
Тези доклади включват, наред с 
другото, подробна информация за 
мерките, предприети с оглед на 
постигането на целите, определени в 
член 4, параграф 1, информация, 
предоставена в съответствие с член 5, 
параграф 2, и информация относно 
индивидуални ангажименти, поети от 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в съответствие с член 5, 
параграф 1.

1. Държавите членки предават на 
Комисията най-късно до 1 януари 
2017 г. и на всеки две години доклад за 
изпълнението на настоящата директива. 
Тези доклади включват, наред с 
другото, подробна информация за 
мерките, предприети с оглед на 
постигането на целите, определени в 
член 4, параграф 1, информация, 
предоставена в съответствие с член 5, 
параграф 2, и информация относно 
индивидуални ангажименти, поети от 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и от публичните 
предприятия, в съответствие с член 5, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 157
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които по силата на Държавите членки, които по силата на 
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член 8, параграф 3 са спрели 
прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, включват информация в докладите, 
посочени в параграф 1, чрез която 
посочват конкретните резултати, 
постигнати чрез националните мерки, 
посочени в член 8, параграф 3. Тогава 
Комисията изготвя специален доклад, 
чрез който се установява дали тези 
мерки ефективно позволяват на 
членовете на по-слабо представения пол 
да заемат поне 40 % от позициите на 
директори без изпълнителни функции 
до 1 януари 2018 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
са публични предприятия, и до 
1 януари 2020 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
не са публични предприятия. Комисията 
публикува първия такъв доклад до 
1 юли 2017 г., а следващите доклади се 
публикуват в срок от шест месеца след 
предаването на съответните национални 
доклади съгласно параграф 1.

член 8, параграф 3 са спрели 
прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, включват информация в докладите, 
посочени в параграф 1, чрез която 
посочват конкретните резултати, 
постигнати чрез националните мерки 
или мерките за саморегулиране, 
посочени в член 8, параграф 3. Тогава 
Комисията изготвя специален доклад, 
чрез който се установява дали тези 
мерки ефективно позволяват на 
членовете на по-слабо представения пол 
да заемат поне 40 % от позициите на 
директори без изпълнителни функции 
до 1 януари 2018 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
са публични предприятия, и до 
1 януари 2020 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
не са публични предприятия. Комисията 
публикува първия такъв доклад до 
1 юли 2017 г., а следващите доклади се 
публикуват в срок от шест месеца след 
предаването на съответните национални 
доклади съгласно параграф 1.

Or. en

Изменение 158
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, които по силата на 
член 8, параграф 3 са спрели 
прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, включват информация в докладите, 
посочени в параграф 1, чрез която 
посочват конкретните резултати, 

Държавите членки, които по силата на 
член 8, параграф 3 са спрели 
прилагането на свързаните с 
назначенията процедурни изисквания, 
съдържащи се в член 4, параграфи 1, 3, 4 
и 5, включват информация в докладите, 
посочени в параграф 1, чрез която 
посочват конкретните резултати, 
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постигнати чрез националните мерки, 
посочени в член 8, параграф 3. Тогава 
Комисията изготвя специален доклад, 
чрез който се установява дали тези 
мерки ефективно позволяват на 
членовете на по-слабо представения пол 
да заемат поне 40 % от позициите на 
директори без изпълнителни функции 
до 1 януари 2018 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, 
които са публични предприятия, и до 
1 януари 2020 г. за дружествата, 
допуснати до борсова търговия, които 
не са публични предприятия. 
Комисията публикува първия такъв 
доклад до 1 юли 2017 г., а следващите 
доклади се публикуват в срок от шест 
месеца след предаването на съответните 
национални доклади съгласно 
параграф 1.

постигнати чрез националните мерки, 
посочени в член 8, параграф 3. Тогава 
Комисията изготвя специален доклад, 
чрез който се установява дали тези 
мерки ефективно позволяват на 
членовете на по-слабо представения пол 
да заемат поне 40 % от позициите на 
директори без изпълнителни функции 
до 1 януари 2018 г. за публичните
предприятия, и до 1 януари 2020 г. за 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия. Комисията публикува първия 
такъв доклад до 1 юли 2017 г., а 
следващите доклади се публикуват в 
срок от шест месеца след предаването 
на съответните национални доклади 
съгласно параграф 1.

Or. en

Изменение 159
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпросните държави членки гарантират, 
че дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които при прилагането на 
националните мерки, посочени в член 8, 
параграф 3, не са назначили или избрали 
членове на по-слабо представения пол 
на поне 40 % от позициите на директори 
без изпълнителни функции в 
управителните си съвети до 1 януари 
2018 г., ако са публични предприятия, 
или до 1 януари 2020 г. — ако не са 
публични предприятия, прилагат 
свързаните с назначенията процедурни 
изисквания, съдържащи се в член 4, 
параграфи 1, 3, 4 и 5, считано съответно 

Въпросните държави членки гарантират, 
че дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и публичните предприятия, 
които при прилагането на националните 
мерки, посочени в член 8, параграф 3, не 
са назначили или избрали членове на 
по-слабо представения пол на поне 40 % 
от позициите на директори без 
изпълнителни функции в управителните 
си съвети до 1 януари 2018 г., ако са 
публични предприятия, или до 1 
януари 2020 г. — ако не са публични 
предприятия, прилагат свързаните с 
набирането, подбора и назначенията 
процедурни изисквания, съдържащи се в 
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от тези дати. член 4, параграфи 1, 3, 4 и 5, считано 
съответно от тези дати.

Or. en

Изменение 160
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпросните държави членки гарантират, 
че дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които при прилагането на 
националните мерки, посочени в член 8, 
параграф 3, не са назначили или избрали 
членове на по-слабо представения пол 
на поне 40 % от позициите на директори 
без изпълнителни функции в 
управителните си съвети до 1 януари 
2018 г., ако са публични предприятия, 
или до 1 януари 2020 г. — ако не са 
публични предприятия, прилагат 
свързаните с назначенията процедурни 
изисквания, съдържащи се в член 4, 
параграфи 1, 3, 4 и 5, считано съответно 
от тези дати.

Въпросните държави членки гарантират, 
че дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които при прилагането на 
националните мерки или мерките за 
саморегулиране, посочени в член 8, 
параграф 3, не са назначили или избрали 
членове на по-слабо представения пол 
на поне 40 % от позициите на директори 
без изпълнителни функции в 
управителните си съвети до 1 януари 
2018 г., ако са публични предприятия, 
или до 1 януари 2020 г. — ако не са 
публични предприятия, прилагат 
свързаните с назначенията процедурни 
изисквания, съдържащи се в член 4, 
параграфи 1, 3, 4 и 5, считано съответно 
от тези дати.

Or. en

Изменение 161
Оле Лудвигсон

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до 31 декември 
2021 г. и на всеки две години след това. 

3. Комисията прави преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до 1 юли 2018 г. и 
на всеки две години след това. По 
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По специално, Комисията преценява 
дали целите на настоящата директива са 
били постигнати.

специално Комисията преценява дали 
целите на настоящата директива са били 
постигнати.

Or. en

Изменение 162
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до 31 декември 
2021 г. и на всеки две години след това. 
По специално, Комисията преценява 
дали целите на настоящата директива са 
били постигнати.

3. Комисията прави преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до 31 декември 
2021 г. и на всеки две години след това. 
По специално Комисията, след 
консултация с Европейския 
парламенти, Съвета и европейските 
социални партньори, преценява дали 
целите на настоящата директива са били 
постигнати.

Or. en

Изменение 163
Ханс-Петер Мартин

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до 31 декември 
2021 г. и на всеки две години след това.
По специално, Комисията преценява
дали целите на настоящата директива са 
били постигнати.

3. Комисията прави преглед на 
прилагането на настоящата директива и 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета най-късно до 31 декември 
2021 г. и на всеки две години след това.
Комисията оценява по-специално дали 
целите на настоящата директива, както 
и очакваните въздействия по 
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отношение на повишена 
конкурентоспособност, на 
преодоляването на демографските 
предизвикателства в ЕС и 
сравнителните предимства спрямо 
трети държави, ще бъдат постигнати.

Or. de

Изменение 164
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С оглед развитието на участието 
на мъжете и жените в 
управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и на различни равнища от 
процеса на вземане на решения в 
икономиката, и като взема предвид 
това дали осъщественият напредък е 
достатъчно устойчив, в доклада си 
Комисията преценява дали е 
необходимо да се удължи срокът на 
действие на настоящата директива 
след датата, посочена в член 10, 
параграф 2, или е необходимо тя да 
бъде изменена.

заличава се

Or. en

Изменение 165
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Влизане в сила и изтичане на срока на Влизане в сила
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действие

Or. en

Изменение 166
Вилия Блинкевичуте

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът му на действие изтича на 
31 декември 2028 г.

заличава се

Or. en

Изменение 167
Едит Бауер

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът му на действие изтича на 
31 декември 2028 г.

2. Срокът й на действие изтича на 
31 декември 2030 г.

Or. en


