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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава колко е важно да се създаде по-прозрачен, стабилен и надежден 
корпоративен сектор, способен да отчита социалните и етичните съображения в 
своите практики;

2. посочва, че корпоративното управление следва наред с другото да улеснява 
отношенията с работниците и служителите, които допринасят за успеха и 
резултатите на своето дружество и зависят от него, и изразява разочарование, че 
този аспект въобще не е засегнат в Зелената книга;

3. на мнение е, че следва да се насърчава и укрепва участието на работниците и 
служителите във вземането на решения, а също и в схеми за съвместно управление;

4. подкрепя правно обвързващи мерки за корпоративно управление, които обхващат 
както дружества, търгувани на регулиран пазар, така и различни от тях дружества;

5. призовава за по-голямо разнообразие по отношение на половата принадлежност в 
състава на управителните съвети на дружествата;

6. счита, че включването на опции върху акции като част от възнаграждението следва 
да се сведе до минимум и в идеалния случай постепенно да се премахне и да се 
замени с политики за възнаграждение в дългосрочен план; подкрепя обаче 
насърчаването на доброволни схеми за придобиване на акции от работниците и 
служителите;

7. подкрепя пълното и задължително:

 годишно разкриване на политиките и схемите за възнагражденията на 
изпълнителните ръководители и на профилите на риска на дружествата;

 външното оценяване на дружествата, търгувани на борсов пазар, което да се 
извършва най-малко на всеки три години заедно с оценка от самия управителен 
съвет съгласно препоръките на Комисията1;

 разкриване на стопанските дейности на всички членове в управителния съвет, 
включително дейности, свързани с повече от един съвет; 

8. счита, че от дружествата, които решат да се отклонят от кодексите на корпоративно 
управление, следва да се изисква  да предоставят подробни обяснения на подобни 
решения и да описват приетите алтернативни решения.

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


