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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението има за цел да се насърчи равенството между половете при вземането на 
икономически решения, по-конкретно за дружества, допуснати до борсова търговия, в 
съответствие с член 3, параграф 3 от ДЕС, и да се използват изцяло съществуващите 
таланти на кандидатите, за да бъдат половете представлявани по-добре в управителните 
съвети на дружествата, като по този начин се допринася за правилното функциониране 
на вътрешния пазар и за постигане на целите на Съюза във връзка със стратегията 
„Европа 2020“ и нейната цел за повишаване на темпа на заетостта на жените до 75% в 
срок до 2020 г.
Докладчикът подкрепя целите, които предложението си поставя, По-конкретно тя 
приветства избора на директива като инструмент за създаване на хармонизирана правна 
система в Съюза и за установяване на по-голяма правна сигурност, намаляване на 
административната тежест, произтичаща от различните начини на прилагане и 
изпълнение от страна на държавите членки на принципите на равенство между 
половете в управителните съвети на дружествата.
Насърчаването на равенството между жените и мъжете е една от основните цели на ЕС, 
както това е отразено в Договорите на Съюза (член 3, параграф 3 от ДЕС и членове 8 и 
157 от ДФЕС), а също така и в Хартата на основните права (член 23). Институциите на 
ЕС са предприели разнообразни усилия за насърчаване на равенството между половете 
при вземането на икономически решения. През 2010 г. Комисията определи 
равенството при вземането на решения като един от приоритетите на своята Харта за 
жените (COM (2010)78 окончателен) и на своята стратегия за равенство между жените 
и мъжете, обхващаща периода 2010—2015 г. (COM (2010) 491 окончателен). През март 
2011 г. заместник-председателят на Комисията Рединг стартира инициативата 
„Ангажимент за участие на жените в управителните съвети в Европа“, като чрез тази 
инициатива дружествата, допуснати до борсова търговия, бяха призовани доброволно 
да се ангажират да увеличат участието на жени в своите ръководни органи до 40% до 
2020 г. Призивът за присъединяване към ангажимента беше с продължителност от една 
година, но към него се присъединиха едва 24 дружества.
Въпреки тези усилия продължават да се наблюдават неравновесия в 
представителството на половете при ръководните длъжности в предприятията. 
Съгласно данните на Комисията, 15,8% от местата в управителните съвети на най-
големите дружества, допуснати до борсова търговия, се заемат от жени. Коригирането 
на тази ситуация напредва с бавни темпове, като всяка година се бележи повишаване от 
едва 0,6%. Резултатите варират в различните държави членки.
Предложението на Комисията намира подкрепата на всички членове на Комисията, 
заемащи длъжности в икономическата сфера: на заместник-председателя Таяни 
(промишленост и предприемачество), на заместник-председателя Алмуния 
(конкуренция), на заместник-председателя Рен (икономически и парични въпроси), на 
члена на Комисията Барние (вътрешен пазар и услуги), на члена на Комисията Андор 
(заетост и социални въпроси), както и на заместник-председателя на Комисията Вивиан 
Рединг.

Докладчикът установи няколко области от основен интерес за тази комисия, на които 
тя обърна допълнително внимание в своя доклад, и по-конкретно функционирането на 
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вътрешния пазар, правната сигурност за дружествата и отражението на 
потребителските предпочитания върху вземането на решения в рамките на 
дружествата. Докладчикът обърна надлежно внимание на нестабилното икономическо 
положение в ЕС и на начините, по които настоящото предложение би могло да 
допринесе положително за постигането на финансова стабилност и дългосрочен 
икономически растеж.

Съгласно данните на Европейската комисия, жените контролират приблизително 70% 
от решенията за потребителски разходи в световен мащаб. Следователно увеличаването 
на броя на жените, заемащи ръководни длъжности, може да доведе до по-широко 
вникване в икономическото поведение и във вземаните от потребителите решения. 
Продуктите и услугите, които съответстват в по-голяма степен на потребностите и 
предпочитанията на потребителите, могат да водят до повишаване на продажбите.

Друг основен елемент е гарантирането на правна сигурност да дружествата, 
извършващи дейност в повече от една държава членка. Разнообразието в тази област 
може да се отразява отрицателно върху функционирането на единния пазар. 
дружествата, извършващи трансгранична дейност, се нуждаят от последователна и 
надеждна правна рамка, за да могат да се възползват изцяло от достъпа до единния 
пазар и за да постигат достатъчно добри икономически резултати.

Що се отнася до настоящата икономическа среда, многобройни проучвания сочат, че 
съществува положителна връзка между равнопоставеността между половете на най-
високо управленско ниво и финансовите резултати и рентабилността на дружеството.“ 
Ето защо подобряването на участието на жените в управителните съвети на 
дружествата, допуснати до борсова търговия в Съюза, служи на само за спазване на 
принципа на равенство между половете и отсъствие на дискриминация, но също така 
може да оказва положително въздействие върху организационното и финансовото 
представяне на заинтересованите дружества.

В контекста на застаряването на населението в ЕС докладчикът изразява убеждението, 
че неизползването на половината от потенциала на Европа за заемане на места в 
управителните съвети на дружествата би могло да доведе до забавяне на развитието на 
нашата икономика, възстановяването на финансовите ни структури и способностите на 
наличния човешки капитал.
В предложените от нея изменения докладчикът призовава държавите членки да 
създават стимули за дружествата, така че те да бележат и оповестяват напредък по 
отношение на спазването на принципа на равенство между половете в своите 
управителни съвети, като по този начин улесняват достъпа на жените до бизнес мрежи 
и спомагат за изграждането на тяхната политика в областта на човешките ресурси по 
такъв начин, че да насърчават използването на таланта на жените.
Предложените изменения са балансирани и потвърждават първоначалния текст, като 
засилват гореспоменатите аспекти. Тяхното включване ще доведе до подобряване на 
правната сигурност и до засилване на основните принципи на равенство между 
половете, като по този начин се гарантира спазване на член 23 от Хартата на основните 
права и на членове 8 и 157 от ДФЕС.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правата на жените и равенството между половете да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Съгласно Комисията1, 
понастоящем жените контролират 
по-голямата част от решенията за 
потребителски разходи в световен 
мащаб. По-доброто 
представителство на жените в 
управителните съвети би осигурило 
на участващите дружества по-
широко разбиране на нуждите и 
икономическото поведение на 
потребителите.  Следователно те ще 
могат да предлагат стоки и услуги, 
които съответстват в по-голяма 
степен на търсенето от страна на 
потребителите.
________________________
1 Европейска комисия, ГД 
„Правосъдие“, „Жените в процеса на 
вземане на икономически решения в 
ЕС: инициатива „Европа 2020“, 2012 
г.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Институциите и агенциите на 
ЕС следва да дадат пример чрез 
подобряване на баланса между 
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половете. Принципите, предвидени в 
настоящата директива, следва да 
бъдат включени в правилата, 
уреждащи вътрешните процедури за 
персонала на Европейската комисия, 
Европейския парламент и всички 
институции и агенции на ЕС, 
включително и на Европейската 
централна банка. Във всички 
институции на ЕС трябва да се 
развиват по-ефективни политики за 
равенство между половете с цел 
оказване на въздействие върху 
набирането на персонала, обучението 
и ежедневното функциониране на 
различните институции на ЕС. За 
тази цел институциите следва да 
гарантират, че равенството между 
половете се постига при набирането 
на висши ръководни длъжности, 
включително генерални директори, 
директори и началник-отдели.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) От съществено значение е в 
Комисията, изпълнителния орган на 
ЕС, да се подобри балансът между 
половете на управленско равнище с 
цел по-добро представляване на 
европейските граждани. 
Следователно държавите членки се 
призовават да определят кандидати 
от мъжки и женски пол в колегиума 
на членовете на Комисията, за да се 
постигне баланс между половете в 
колегиума на членовете на 
Комисията.
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Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6г) Европейската централна банка 
(ЕЦБ), Европейската система за 
финансов надзор (ЕСФН) –
включително Европейският съвет за 
системен риск (ЕССР) – и 
европейските надзорни органи (ЕНО) 
следва да спазват всички аспекти на 
равенство и недопускане на 
дискриминация въз основа на пол. 
Надзорните съвети на европейските 
надзорни органи следва да бъдат 
насърчавани да представят списък с 
кандидати, основан на балансирано 
участие на половете, за позициите на 
председатели и изпълнителни 
директори на съответното 
изслушване в Европейския парламент. 
Окончателният подбор на тези 
позиции следва да бъде основан на 
баланс между половете. Също така е 
важно Управителният комитет и 
Консултативните комитети на 
ЕССР да са с балансирано участие на 
половете.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 6 д) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6д) Надзорният съвет на 
Европейската централна банка 
(ЕЦБ), включително функциите на 
председател и заместник-
председател, следва да бъде 
балансиран от гледна точка на 
равенството между половете. Когато 
се отвори свободно място в 
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Изпълнителния съвет на ЕЦБ, 
държавите членки, приели еврото за 
валута, следва да бъдат насърчавани 
да определят двама кандидата за 
свободната позиция – мъж и жена. 
Държавите членки следва също така 
да бъдат насърчавани да назначават 
жени за управители на националните 
централни банки (НЦБ), за да се 
постигне баланс между половете в 
Управителния съвет и Генералния 
съвет на ЕЦБ, както и в Генералния 
съвет на ЕССР.

Изменение 6

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 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 в 
организационен и финансов план.
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Изменение 7

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 
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.

(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 
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-представителният
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.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въпреки действащото 
законодателство на Съюза, насочено 
към предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основаваща се на 
пола, препоръките на Съвета, насочени 
специално към увеличаване на 
присъствието на жените при вземането 
на икономически решения, и действията 
на равнището на Съюза за насърчаване 
на саморегулирането, жените 
продължават да бъдат много по-малко
от мъжете в най-висшите управленски 
органи на дружествата в Съюза. В 
частния сектор и особено в дружествата, 
допуснати до борсова търговия, 
неравновесието между половете е 
особено значително и сериозно. 
Основният показател на Комисията за 
участието и на двата пола в 
управителните съвети показва, че делът 
на жените, участващи във вземането на 
бизнес решения на високо равнище, е 
много нисък. През януари 2012 г. 
жените заемаха средно само 13,7 % от 
постовете в управителните съвети на 
най-големите дружества, допуснати до 
борсова търговия в държавите членки. 
Сред директорите без изпълнителни 
функции само 15 % бяха жени.

(10) Въпреки действащото 
законодателство на Съюза, насочено 
към предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основаваща се на 
пола, препоръките на Съвета, насочени 
специално към увеличаване на 
присъствието на жените при вземането 
на икономически решения, и действията 
на равнището на Съюза за насърчаване 
на саморегулирането, жените 
продължават да бъдат много по-слабо 
представени от мъжете в най-висшите 
управленски органи на дружествата в 
Съюза. В частния сектор и особено в 
дружествата, допуснати до борсова 
търговия, неравновесието между 
половете е особено значително и 
сериозно, като някои институции и 
агенции на ЕС, като например 
Европейската централна банка, също 
показват много проблематично 
неравновесие между половете. 
Основният показател на Комисията за 
участието и на двата пола в 
управителните съвети показва, че делът 
на жените, участващи във вземането на 
бизнес решения на високо равнище, е 
много нисък. През януари 2012 г. 
жените заемаха средно само 13,7 % от 
постовете в управителните съвети на 
най-големите дружества, допуснати до 
борсова търговия в държавите членки. 
Сред директорите без изпълнителни 
функции само 15 % бяха жени.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Делът на жените в управителните 
съвети на дружествата се увеличава 

(11) Делът на жените в управителните 
съвети на дружествата се увеличава 
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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 
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.

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 
въведени задължителни мерки. 
Нарастващите несъответствия между 
държавите членки биха могли да 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 бъдат насърчавани да 
обменят информация и да 
разпространяват най-добри 
практики, насочени към поощряване 
на равновесието между половете, 
включително постиженията на 
дружества, които разполагат с 
управителни съвети с установено 
равновесие между половете по 
отношение на техния състав.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Държавите членки следва да 
приемат стратегии, ориентирани 
към социално-културна промяна в
подхода им към баланса между 
половете, с помощта на различни 
средства за насърчаване на участието 
на жените в управленската йерархия 
и чрез предприемане на активни 
подходи и действия от страна на 
работодателите. Тези средства 
могат да включват, наред с другото, 
насърчаване на гъвкаво работно време 
и насърчаване на съобразени със 
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семейството работни места чрез 
предоставяне на достъп до дневни 
грижи.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Различията или липсата на 
регулиране на национално равнище по 
отношение на баланса между половете в 
управителните съвети не само води до 
различия в броя на жените сред 
директорите без изпълнителни функции 
и до различни степени на подобрение 
сред държавите членки, но и създава 
препятствия за вътрешния пазар чрез 
налагане на различни изисквания в 
корпоративното управление за 
европейските дружества, допуснати до 
борсова търговия. Тези различия в 
правните изисквания и в изискванията 
за саморегулиране по отношение на 
състава на управителните съвети могат 
да доведат до практически затруднения 
за дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които извършват 
трансгранична дейност, особено когато 
установяват дъщерни дружества или 
при сливания и придобивания, както и 
за кандидатите за позиции в 
управителните съвети.

(12) Различията или липсата на 
регулиране на национално равнище по 
отношение на баланса между половете в 
управителните съвети не само води до 
различия в броя на жените сред 
директорите без изпълнителни функции 
и до различни степени на подобрение 
сред държавите членки, но и създава 
препятствия за вътрешния пазар чрез 
налагане на различни изисквания в 
корпоративното управление за 
европейските дружества, допуснати до 
борсова търговия. Тези различия в 
правните изисквания и в изискванията 
за саморегулиране по отношение на 
състава на управителните съвети могат 
да доведат до практически затруднения 
за дружествата, допуснати до борсова 
търговия, които извършват 
трансгранична дейност, особено когато 
установяват дъщерни дружества или 
при сливания и придобивания, както и 
за кандидатите за позиции в 
управителните съвети. При все това 
прилагането на разпоредбите, 
предвидени в директивата, следва да 
бъде независимо от различните 
начини, по които се избират 
директори без изпълнителни функции 
в съвети на европейските дружества.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Един от основните фактори за 
правилното прилагане на следната 
директива е ефективното използване 
на предварително и при пълна 
прозрачност определени критерии за 
подбор на директори без 
изпълнителни функции, при което 
компетентността на кандидатите 
се разглежда на равни начала, 
независимо от техния пол.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) В контекста на застаряването 
на населението и на недостига на 
квалифицирана работна ръка 
неизползването на половината от 
потенциала на населението на Европа 
за заемане на места в управителните 
съвети на дружествата би могло да 
доведе до забавяне на развитието на 
нашата икономика и на 
възстановяването на нашите 
финансови структури. Ако 
половината от съществуващия набор 
от таланти дори не се взема предвид 
при запълването на ръководни 
длъжности, самият процес и 
качество на назначенията могат да 
бъдат обезсмислени, което би довело 
до увеличаване на недоверието в 
управленските структури на 
деловите среди и до намаляване на 
ефикасната реализация на наличния 
човешки капитал. Систематичното 
включване на подходящи кандидати 
от двата пола гарантира, че новите 
членове на управителните съвети са 
избрани сред най-добрите кандидати, 
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както мъже, така и жени, и че 
обществото е представено надлежно 
в процеса на вземане на решения в 
рамките на дружествата.

Изменение 14

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 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 
заявления 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 
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.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Дружества, допуснати до борсова 
търговия, имат особено икономическо 
значение, видимост и въздействие върху 
пазара като цяло. Мерките, предвидени 
в настоящата директива, следва да се 
прилагат към дружества, допуснати до 
борсова търговия, които са дефинирани 
като дружества, установени 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 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, в една или 
повече държави членки. Тези дружества 
задават стандартите за цялата 
икономика и може да се очаква 
практиките им да бъдат последвани и от 
други видове дружества. Поради 
публичния характер на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, е 
целесъобразно те да бъдат регулирани в 
по-голяма степен в полза на 
обществения интерес.

(17) Дружества, допуснати до борсова 
търговия, имат особено икономическо 
значение, видимост и въздействие върху 
пазара като цяло. Мерките, предвидени 
в настоящата директива, следва да се 
прилагат към дружества, допуснати до 
борсова търговия, които са дефинирани 
като дружества, установени 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 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 април 2004 г. относно пазарите на 
финансови инструменти, в една или 
повече държави членки. Тези дружества 
задават стандартите за цялата 
икономика и може да се очаква 
практиките им да бъдат последвани и от 
други видове дружества. Поради 
публичния характер на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, е 
целесъобразно те да бъдат регулирани в 
достатъчна степен в полза на 
обществения интерес.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Некотираните дружества също 
играят важна роля в икономиката. 
По принцип те също биха могли да 
бъдат включени в обхвата на 
настоящата директива. Но тъй като 
положението с представителството 
на половете в тези дружества като 
цяло не е твърде ясно и тъй като е 
възможно да се наложи въвеждането 
на специални разпоредби, които да 
отразяват техните специфични 
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обстоятелства и вариращ характер в 
различните държави членки, това 
включване следва да се осъществи 
едва на по-късен етап. Комисията 
следва да извърши обстойно проучване 
на всички приложими аспекти, 
споменати по-горе, и да представи 
последователно предложение за тази 
цел.

Изменение 17

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.
Това изключение за МСП следва да 
бъде приложимо за дружества, 
допуснати до борсова търговия, и на по-
късен етап — за некотирани 
дружества.

Изменение 18

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 

(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 
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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.

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 обширни 
консултации със социалните 
партньори на национално равнище.

Изменение 19

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. С параграф 1 на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, в които 
по-слабо представеният пол не 
представлява поне 40 % от директорите 
без изпълнителни функции, се налага 
задължението 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 

(22) Дружествата, допуснати до борсова 
търговия в Съюза, следва да приемат 
подходящи процедури, за да постигнат 
конкретните цели относно състава на 
управителните си съвети от гледна 
точка на разпределението между жените 
и мъжете. С параграф 1 на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, в които 
по-слабо представеният пол не 
представлява поне 40 % от директорите 
без изпълнителни функции, се налага 
задължението да извършват 
назначенията на тези позиции въз 
основа на обявление за свободно 
работно място с възможност за 
подаване на заявления 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 
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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.

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.

Изменение 20

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 

(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 заявления 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 
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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.

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.

Изменение 21

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.

заличава се

Изменение 22

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 

(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 
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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.

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.

Изменение 23

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 постигане 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 се зачита 
икономическата и правната рамка на 
държавите членки и на дружествата се 
предоставя достатъчно време, за да 
предприемат необходимите мерки.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1
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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 заявления 
и сравнителен анализ на 
квалификациите на всеки кандидат, като 
прилагат предварително определени, 
ясни и неутрално формулирани 
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.

Изменение 25

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 
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 

3. За да бъде постигната целта, посочена 
в параграф 1, държавите членки биха 
могли да насърчават при подбора на 
директори без изпълнителни функции 
приоритет да 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 
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от другия пол. от другия пол.

Критериите, използвани за подбора, 
посочен в първата алинея, са ясни, 
прозрачни и недискриминационни. Те 
се определят предварително и се 
представят на разположение на всеки 
кандидат.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки определят в 
своето законодателство съответния 
етап на процедурата за подбор на 
директори без изпълнителни функции 
с цел постигане по най-ефективен 
начин на целта, посочена в параграф 
1.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато подборът, посочен в 
параграф 3, се извършва чрез гласуване 
на акционери или служители, 
дружествата гарантират, че 
съответната информация относно 
мерките, определени в директивата, е 
предоставена на разположение на 
гласуващите лица, включително 
санкциите, които могат да бъдат 
наложени на дружеството поради 
неспазване;



AD\938546BG.doc 23/27 PE507.984v03-00

BG

Изменение 28

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 на по-слабо 
представения пол представляват по-
малко от 10 % от работната сила, не 
са задължени да постигнат целта, 
посочена в параграф 1.

заличава се

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Независимо от своя състав и 
организация съветът на директорите 
функционира и трябва да продължава 
да функционира като колегия, 
представляваща съвкупно всички 
акционери. Той е задължен във всеки 
един момент да защитава с 
действията си интересите на 
дружеството. По-конкретно следва 
да се обръща внимание на баланса на 
половете в управителния съвет и на 
гарантирането на еднакво 
представителство на двата пола с 
оглед на успешното отразяване на 
интересите на акционерите и на 
потребителите в по-широк план.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2
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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.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки следва да 
създават подходящи стимули за 
насърчаване на дружествата да 
постигат и оповестяват напредък по 
отношение на спазването на 
принципа на равенство между 
половете в своите управителни 
съвети; за повишаване на 
възможностите на акционерите за 
намиране на високо квалифицирани 
жени кандидати и за стимулиране на 
обмена на информация и най-добри 
практики; за улесняване на достъпа 
на жените до бизнес мрежи с цел 
развиване на бизнеса; за разработване 
на политика в областта на 
човешките ресурси с цел оказване на 
подкрепа на таланта на жените и за 
гарантиране на отсъствието на 
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пристрастност въз основа на пола.

Изменение 32

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.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 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.

б) 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. Нищожността или 
отмяната на назначаването или на 
избирането на директори без 
изпълнителни функции не следва да 
оказват никакво отражение върху 
валидността на решенията, взети от 
управителния съвет.
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Изменение 34

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.

Държава членка, която преди 
влизането в сила на настоящата 
директива е направила опити за 
постигане на по-балансирано участие 
на жените и мъжете сред директорите 
без изпълнителни функции или сред 
директорите като цяло 
(изпълнителни или без изпълнителни 
функции) на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, могат да спрат 
прилагането на членове 4, 5 и 6 от 
настоящата директива по 
отношение на дружествата, допуснати 
до борсова търговия, които са 
публични дружества, ако държавата 
членка счита, че членовете на по-
слабо представения пол ще заемат 
средно поне 40 % от позициите без 
изпълнителни функции или една 
трета от позициите на 
директори(изпълнителни директори 
и директори без изпълнителни 
функции) в общ план на тези 
дружества 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.

Държавата членка, за която се 
прилага този параграф, уведомява 
съответно Комисията.
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Заглавие Баланс между половете сред директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и 
свързани с това мерки
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