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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 управлението на дружествата следва да допринася за насърчаване на траен 
растеж на вътрешния пазар;

2. приканва Комисията да представи мерки за засилване на професионалното и 
социалното разнообразие, за да създаде благоприятни условия за хода на 
разискванията и за появата на нови идеи в рамките на управителните съвети на 
дружествата;  

3. приканва дружествата да включат в управителните съвети по-голям брой 
специалисти, които да бъдат профилирани в областта на продажбите или в 
проучването на пазарите, за да може по този начин да се създадат благоприятни 
условия за отчитането на нуждите и интересите на потребителите при управлението 
на дружеството;

4. изтъква, че е важно да се наблегне на ангажираността на акционерите, за да се 
насърчи създаването на инвестиционни стратегии в дългосрочен план и за да се 
избегне неуместно краткосрочен подход от страна на инвеститорите, което понякога 
застрашава просъществуването на съответните дружества и следователно дребните 
акционери, наетите лица и потребителите;

5. счита, че е важно да се засили участието на работниците и служителите в процеса 
на вземане на решения в дружествата, а именно посредством притежаването на 
акции от работниците и служителите, с оглед увеличаване на мотивацията и 
сближаването в рамките на дружествата;

6. подчертава наред с това, че корпоративното управление и политиките за 
възнагражденията трябва да бъдат провеждани отговорно, както и да спазват и 
насърчават принципите на равенство на заплащането и еднакво третиране на жените 
и мъжете, съгласно действащите европейски разпоредби; призовава Комисията да 
излезе с предложение за мерки с оглед по-балансирано представителство на жените 
в управителните съвети на дружествата; 

7. призовава Комисията да внесе излезе с предложения с оглед хармонизирането в 
европейски мащаб на естеството и съдържанието на информацията, разкривана на 
акционерите в годишните доклади на дружествата.


