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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че ефективното управление на дружествата следва да допринесе за 
насърчаване на устойчивия растеж и социалната отговорност в рамките на 
вътрешния пазар и да бъде ориентирано към конкурентоспособността и 
дългосрочните инвестиционни стратегии;

2. счита, че както беше подчертано от Комисията в нейното съобщение от 27 октомври 
2010 г.„За Акт за единния пазар“1 от съществено значение е европейските 
дружества да демонстрират максимална отговорност както спрямо своите 
служители и акционери, така и спрямо обществото като цяло;

3. призовава бизнес общността да поеме споделена отговорност и да засили 
ангажимента си за насърчаване на устойчивото потребление като неразделна част от 
корпоративната стратегия;

4. призовава дружествата и акционерите да засилят професионалното, социалното и 
културното разнообразие в състава на управителните съвети, с цел да се насърчат 
разискванията и да се стимулира появата на нови идеи; подчертава, че 
разнообразието е предимство за по-представителен процес на вземане на решения
на ръководните постове в дружествата;

5. изтъква, че е важно да се наблегне на ангажираността на акционерите, за да се 
насърчи създаването на дългосрочни инвестиционни стратегии и за да се избегне 
неуместен краткосрочен подход от страна на инвеститорите, което понякога може 
да застраши просъществуването на съответните дружества в дългосрочен план и 
следователно дребните акционери, работниците и служителите, както и 
потребителите;

6. препоръчва на държавите членки да следят дали дружествата представят на своите 
акционери подходящи декларации за корпоративно управление, с цел да гарантират 
пълна прозрачност и подобряване на информираността на акционерите за 
практиките на корпоративно управление, като по този начин помагат акционерите и 
гражданите да бъдат защитени срещу прекомерни рискове и недалновидност;

7. счита, че е важно да се засили участието на работниците и служителите в процеса 
на вземане на решения в дружествата, например посредством схеми за притежаване 
на акции от работниците и служителите, с оглед увеличаване на мотивацията и 
гарантиране на сближаването в рамките на дружествата;

8. подчертава твърдо, че корпоративното управление и политиките за 
възнагражденията трябва да бъдат стабилни и да се провеждат отговорно, както и да 
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спазват принципите на равенство на заплащането и еднакво третиране на жените и 
мъжете, съгласно действащите разпоредби на ЕС; призовава Комисията да излезе с 
предложение за мерки, които да гарантират по-балансирано представителство на 
жените в управителните съвети на дружествата, с цел постигане на поне 40 % 
представителство на всеки пол до 2020 г.;

9. предлага мерките, които могат да бъдат предприемани за по-балансирано 
представителство на жените в управителните съвети, да включват изискване при 
представянето на своите предложения комитетите за назначаване да заявяват какви 
усилия са положили за постигането на тази цел, насърчаване на системи за 
сравнение в публичните и частните управителни съвети, обучение на комитетите по 
назначаване, създаване на списъци с компетентни кандидати жени и насърчаване на 
отворените процедури по набиране на служители пред назначения, извършени по 
непрозрачни процедури; призовава Комисията да изиска от дружествата, чиито 
ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, да описват в годишния 
си отчет своята политика за насърчаване на многообразието, включително по 
отношение на половете, целите, които са си поставили за изпълнение на политиката 
и осъществения напредък в посока постигане на тези цели; подчертава, че 
корпоративното управление и политиката за възнагражденията следва да спазват и 
да насърчават принципа на еднакво третиране на жените и мъжете, установен от 
директивите на ЕС;

10. подчертава, че ролята на акционерите в процеса на създаването на политика за 
възнаграждения на директорите следва да бъде засилена;

11. приветства усилията на Комисията да подкрепи трансграничното гласуване на 
акционерите като средство за премахване на бариерите пред сътрудничеството на 
акционерите в рамките на вътрешния пазар, при условие че това се прави по 
прозрачен и сигурен начин;

12. приветства препоръката на Комисията за оповестяване от дружествата на тяхната 
политика за възнагражденията и на резултатите от гласуването на акционерите във 
връзка с възнагражденията и създаване на независими комитети по 
възнагражденията; 

13. призовава Комисията да внесе адекватни предложения за насоки в европейски 
мащаб относно естеството на информацията, разкривана на акционерите в 
годишните доклади на дружествата; счита, че тази информация следва да се 
характеризира с високо качество и информационна стойност;

14. приканва Комисията да адаптира мерките за добро корпоративно управление към 
характеристиките и потребностите на МСП, като отчита ограничените ресурси на 
МСП, особено в областта на администрацията и човешките ресурси.
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