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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства зелената книга на Комисията, но подчертава, че преразгледаната рамка 
следва да бъде подкрепена от ефикасни инструменти за изпълнение и конкретни 
мерки, както и от засилване на надзора на национално равнище и на равнище ЕС, за 
да се предотврати рискът управителните съвети да я приемат само формално; счита, 
че преразгледаната рамка трябва също така да отчита факта, че дружественото 
право в държавите-членки води началото си от различни традиции и съдебни 
принципи и че тези различия следва да се зачитат, като същевременно се работи за 
създаване на минимален модел за корпоративно управление на равнище ЕС, който 
да предвижда, наред с други аспекти, по-дългосрочна перспектива за участието на 
служителите в управителните съвети на дружествата;

2. счита, че мерките за изпълнение следва да включват:

 мерки за повишаване на отговорността на отделните членове на 
управителните съвети и дружествата, включително евентуални национални 
системи за санкции чрез средства и начини, които са подходящи за 
различните съдебни традиции,

 годишна конференция на председателите на съвети за корпоративно 
управление, включително награда за добро управление,

 изискване за членовете на управителните съвети да отговарят на формалните 
изисквания за допустимост и познания, както и изискване за публикуване на 
вакантни места в управителните съвети,

 мерки относно публичното оповестяване на недекларирани дейности, 
конфликт на интереси и търговия между дружества майки и дъщерни 
дружества,

 годишен доклад на Комисията, в който се изобличава всеки отделен случай 
във връзка с липса на прилагане на корпоративното управление;

3. въпреки че приветства доброволните споразумения на секторно равнище относно 
принципа за даване на обяснения в случай на несъгласие и въпреки че насърчава по-
нататъшното сключване на такива споразумения на равнище ЕС, признава, че 
финансовата криза породи въпроси относно тяхната ефективност; счита, че 
Комисията следва да извърши оценка на използването на клаузите за даване на 
обяснения в случай на несъгласие и на степента, в която такива клаузи или 
алтернативни клаузи следва да бъдат включени в рамки на ЕС на доброволен или 
задължителен принцип;

4. изисква Комисията и държавите-членки да вземат предвид размера и оборота на 
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дружествата в ЕС като същевременно установят мерки за корпоративно управление, 
за да не се възпрепятства ефективното управление на МСП;

5. подчертава, че е абсолютно необходимо функциите на главен изпълнителен 
директор и председател на управителния съвет да бъдат дефинирани и разделени 
най-малкото при предприятия с над 50 служители и оборот над 1 милион евро;

6. подкрепя изискването за публично оповестяване на политиката за многообразие и 
призовава за конкретни мерки за увеличаване на представителството на жените в 
управителните съвети, в идеалния случай чрез незадължителни правни 
инструменти; подчертава също така необходимостта от подходящи мерки, например 
механизми за полагане на грижи за децата, с цел равнопоставеността между 
половете да се превърне в реалност;

7. въпреки че зачита факта, че е от компетентността на годишното събрание на 
акционерите на дадено дружество да назначава членове в управителния му съвет, 
счита, че броят на местата в управителния съвет, заемани от членове на 
управителни съвети в различни дружества по едно и също време, следва да бъде 
ограничен и че включването на „директори в сянка“ следва постепенно да бъде 
преустановено;

8. подкрепя, преди преизбирането на управителния съвет, приемането на доклад за 
оценка на постигнатите от него резултати, който да е предназначен за акционерите;

9. счита, че управлението на риска следва да бъде в основата на корпоративното 
управление и следва да бъде изброено като основна отговорност на директора и на 
управителния съвет; счита, че управлението на риска следва също така да включва 
нефинансовите рискове като рисковете, свързани с щетите, нанасяни на околната 
среда, и нарушенията на правата на човека;

10. счита, че управителните съвети следва да предприемат подходящи мерки за 
противодействие на разпространението на недалновидност в корпоративното 
управление, по-специално във връзка с изготвянето на договори за управление на 
активи;

11. изразява решителна подкрепа за европейски механизъм, който да подпомага 
емитентите при идентифицирането на техните акционери с оглед подобряване на 
диалога по въпросите на корпоративното управление и изключване на евентуални 
злоупотреби в резултат на т.нар. „празен вот“; счита, че акционерите трябва да 
разполагат с възможността да играят централна роля при управлението на 
дружествата и да допринасят по-активно за отговорното корпоративно управление;

12. подкрепя създаването на по-голяма защита за миноритарните акционери, като 
същевременно се включват мерки за предотвратяване на злоупотреби и насърчаване 
на акционерите да се съсредоточат върху дългосрочните финансови резултати на 
техните дружества.
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