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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 инструменти и мерки за изпълнение, за да се 
предотврати рискът управителните съвети да я приемат само формално;

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

 мерки на националните търговски органи за повишаване на отговорността на 
отделните членове на управителните съвети и дружества, включително 
възможна система от санкции,

 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 липсата на прилагане на 
корпоративното управление;

3. подчертава, че е абсолютно необходимо функциите на главен изпълнителен 
директор и председател на управителния съвет да бъдат разделени и дефинирани;

4. подкрепя изискването за публично оповестяване на политиката за многообразие и 
въвеждането на минимално съотношение за баланс между половете от 1/3;

5. счита, че броят на местата в управителните съвети, заемани от членове на 
управителните съвети, следва да бъде ограничен до два във всеки един момент и че 
включването на „директори в сянка“ следва постепенно да бъде преустановено;

6. подкрепя, преди преизбирането на управителния съвет, приемането на външен 
доклад за оценка на управителния съвет, който да е предназначен за акционерите; 
счита, че следва ежегодно да се извършват и вътрешни самооценки;

7. счита, че управлението на риска следва да бъде в основата на корпоративното 
управление и следва да бъде изброено като основна отговорност на директора;

8. изразява решителна подкрепа за европейски механизъм, който да подпомага 
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емитентите при идентифицирането на техните акционери с оглед подобряване на 
диалога по въпросите на корпоративното управление;

9. подкрепя създаването на по-голяма защита за миноритарните акционери, като 
същевременно се включват мерки за предотвратяване на злоупотреби.


