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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.  

ИЗМЕНЕНИЯ
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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

(6 a) 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.

Or. en

Изменение 2
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Държавите членки следва да 
предприемат мерки за създаване на 
стимули за обмен на най-добри 
практики и за насърчаване на 
постиженията на дружества, чиито 
управителни съвети са с установен 
баланс на своя състав по отношение 
на представителството на половете.

Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 a) Съществуването на различните 
набори от правила за насърчаване на 
равенството между половете в 
управителните съвети на 
дружествата в различните държави 
членки може да създава неравенства и 
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да възпрепятства свободното 
движение на делови капитали и 
услуги и ще се отразява 
неблагоприятно върху 
функционирането на единния пазар. 
Дружествата, извършващи дейност в 
повече от една държава членка, се 
нуждаят от последователна и 
надеждна правна рамка, за да могат 
да се възползват изцяло от достъпа 
до единния пазар и за да постигат 
ефикасни икономически резултати.

Or. en

Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 б) 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 съществуващите 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 
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избрани сред най-добрите кандидати, 
както мъже, така и жени, и че 
обществото е представено надлежно 
в процеса на вземане на решения в 
рамките на дружествата.

Or. en

Изменение 6
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

Or. en

Обосновка

Не съществува основателна причина дружествата, в които членовете на по-слабо 
представения пол представляват по-малко от 10 % от работната сила, да бъдат 
освобождавани от задължението за постигане на целта, тъй като с това се 
насърчава запазването на текущото положение.

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7 a. 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 



PA\930986BG.doc 9/10 PE507.984v01-00

BG

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.

Or. en

Изменение 8
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. 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 
пристрастност въз основа на пола.

Or. en

Изменение 9
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)
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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.

Or. en


