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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
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Относно: Мотивирано становище на Камарата на общините на Обединеното кралство 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и 
свързани с това мерки
(COM(2012) 614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Съгласно член 6 от Протокола (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност всеки национален парламент може в срок от осем 
седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Камарата на общините на 
Обединеното кралство относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Мотивирано становище на Камарата на общините

представено на председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност

относно

предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни 

функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки
16433/121

Рамка на Договорите за оценка на съответствието с принципа на субсидиарност

1. Принципът на субсидиарност произхожда от желанието да се гарантира вземането на 
решения възможно най-близо до гражданите на ЕС. Той е дефиниран в член 5, 
параграф 3 от ДЕС:

„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза.“

2. Институциите на ЕС трябва да следят „постоянно за спазването“2 на принципа на 
субсидиарност, определен в Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност.

3. Съответно преди да предложи законодателен акт, Комисията провежда широки 
консултации. Когато е уместно, тези консултации трябва да отчитат регионалното и 
местното измерение на предвижданите действия3. 

4. По силата на член 5 от Протокол № 2 всеки „проект на законодателен акт следва да 
съдържа подробно становище“, което позволява да се оцени спазването на принципите 
на субсидиарност и на пропорционалност. Това становище следва да съдържа:

 елементи, които позволяват да се оцени финансовият ефект на предложението;

                                               
1 COM(2012) 614.
2 Член 1 от Протокол (№ 2).
3 Член 2 от Протокол № 2.
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 когато става въпрос за директива, нейните последици за националното и когато е 
уместно — за регионалното законодателство; както и

 основанията „да се направи заключението, че определена цел на Съюза може да 
бъде по-добре постигната на равнището на Съюза“, се подкрепят с качествени, а 
когато това е възможно, и с количествени показатели.

Подробното становище следва да отчита необходимостта всяко финансово или 
административно задължение, възложено на Съюза, националните правителства, 
регионалните или местните власти, стопанските субекти и гражданите, да бъде 
възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено с поставената цел.

5. По силата на член 5, параграф 3 и член 12, буква б) от ДЕС националните 
парламенти следят за спазването на принципа на субсидиарност в съответствие с 
процедурата, предвидена в Протокол № 2, а именно процедурата на предоставяне на 
мотивирано становище.

Предишният протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност

6. В предишния протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, приложен към Договора от Амстердам, се предоставят полезни 
насоки относно начина за прилагане на принципа на субсидиарност. Тези насоки 
продължават да бъдат показател за спазването на субсидиарността. Комисията 
потвърди, че продължава да използва протокола към Договора от Амстердам за насоки 
за оценка на спазването и препоръчва неговото използване за тази цел4.

„Двата аспекта на принципа на субсидиарността трябва да бъдат спазени, за да бъде 
счетено за обосновано дадено действие на Общността: целите на предложеното 
действие да не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от действие на 
държавите членки в рамките на тяхната конституционна система и следователно могат 
да бъдат постигнати в по-голяма степен чрез действие от страна на Общността.“

„За да се прецени дали споменатото по-горе условие е изпълнено, следва да се спазват 
следните основни насоки:

 дали разглежданият въпрос има транснационални аспекти, които не могат да 
бъдат задоволително регулирани посредством действията на държавите членки;

 действия само на национално ниво или липсата на действие от страна на 
Общността биха противоречали на изискванията на Договора (например 
необходимостта да се внесе корекция при нарушаване на конкуренцията, да се 
избегнат скрити ограничения пред търговията или да се укрепи икономическото 
и социално сближаване) или биха увредили значително по друг начин 
интересите на държавите членки; 

                                               
4 Вж. съответно стр. 3 и 6 от докладите относно субсидиарността и пропорционалността за 2010 г. и 2011 г. (COM(2010) 547 и 
COM(2011) 344).
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 действие, провеждано на ниво Общност, би създало очевидни ползи, поради 
неговия обхват или поради последиците от него, в сравнение с действие, 
провеждано на равнище държави-членки“5. 

„Формата на действие на Общността е колкото се може по-опростена, доколкото това 
позволяват задоволителното изпълнение на приетата мярка и необходимостта от 
нейното ефикасно изпълнение. Общността упражнява законодателните си правомощия 
само доколкото това е необходимо. При равни други условия директивите следва да 
бъдат предпочитани пред регламентите, а рамковите директиви следва да бъдат 
предпочитани пред подробните мерки.“

Цел на предложеното законодателство

7. Предложението за директива има за цел да подобри баланса между половете в 
управителните съвети. Въпреки че то е съставено с неутрални термини по отношение 
на пола, като в целия текст се правят позовавания на по-слабо представения пол, 
съображенията ясно посочват, че целта е да се повиши участието на жените в 
управителните съвети по следните причини:

 постигане на ефективно равенство между жените и мъжете и преодоляване на 
разликата в заетостта и в заплащането между жените и мъжете;

 осигуряване на ефективно използване на човешкия капитал (60 % от 
завършилите висше образование са жени) и повишаване на възвръщаемостта на 
публичните инвестиции в образованието; както и

 подобряване на корпоративното управление с положителен ефект върху 
финансовите резултати и рентабилността, както и върху икономическия растеж.

Дейност

8. Предложението за директива се основава на член 157, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с който се предоставя специално 
правомощие за приемане на „мерки, които осигуряват прилагането на принципа за 
равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна 
стойност“. То би въвело изискването държавите членки да гарантират, че дружествата, 
допуснати до борсова търговия, в които жените заемат по-малко от 40 % от 
длъжностите на директори без изпълнителни функции или по-малко от една трета от 
всички длъжности на директори (както изпълнителни директори, така и директори без 
изпълнителни функции), извършват назначаването на директори без изпълнителни 
функции въз основа на „сравнителен анализ на квалификациите на всеки кандидат, като 
прилагат предварително определени, ясни, неутрално формулирани и еднозначни 
критерии“. То би въвело също ново правило за отдаване на предпочитание, за да се 
гарантира, че жените кандидати се ползват с приоритет, при условие че те имат същите 

                                               
5 Вж. стр. 3 и 6 от докладите относно субсидиарността и пропорционалността за 2010 г. и 2011 г. (COM(10)547 и COM(11)344).
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квалификации като мъжете кандидати по отношение на това, дали са подходящи за 
поста, по отношение на компетентността и професионалните си резултати и при 
условие че няма други фактори, специфични за мъжете кандидати, които насочват 
избора в тяхна полза. 

9. Целта на тези нови процедурни изисквания е да се постигне дял от 40 % на жените 
сред директорите без изпълнителни функции (или от 30 % сред всички директори) в 
управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, в срок до 2020 г. 
(или 2018 г. за дружествата, допуснати до борсова търговия, които са публични 
предприятия). Малките и средните предприятия (МСП) и дружествата, в които жените 
служители представляват по-малко от 10 % от работната ръка, са освободени от това 
изискване. В случаите, в които вече са били въведени национални мерки с оглед на 
повишаването на равнището на участието на жените в управителните съвети, 
дружествата не е необходимо да прилагат новите процедури за набиране и подбор на 
кандидати, но от 2018/2020 г. нататък от тях ще се изиска да направят това, ако не са 
постигнали целта от 40 %. Предложението за директива също въвежда специфични 
изисквания към дружествата, допуснати до борсова търговия, за извършването на 
мониторинг и изготвянето на доклади с цел да се гарантира, че се извършва осезаем 
напредък с оглед на постигането на по-голям дял на заеманите от жени длъжности в 
управителните съвети.

10. В предложението за директива се изисква държавите членки да въведат санкции, 
които могат да включват административни глоби или постановена от съдебен орган 
отмяна на назначаването или на избирането на конкретен директор без изпълнителни 
функции, ако процедурните изисквания във връзка с назначенията и подбора, 
предвидени в националните мерки за изпълнение, са били нарушени. Не е ясно дали 
санкциите са предназначени да се прилагат и в случаите на дружества, допуснати до 
борсова търговия, които прилагат процедурните изисквания, но които не са постигнали 
целта от 40 % в срок до 2018/2020 г.

Субсидиарност

11. Комисията посочва три причини, обосноваващи действията от страна на ЕС. На 
първо място тя посочва, че действията от страна на ЕС са необходими, тъй като ако 
действат поотделно, държавите членки „няма да постигнат достатъчно значим 
напредък към по-балансирано участие на половете в управителните съвети до 2020 г. 
или в който и да е момент от обозримото бъдеще“6. Като взема под внимание 
сегашните тенденции в държавите членки, Комисията преценява, че ЕС като цяло няма 
да постигне дял от 40 % на жените в управителните съвети в срок до 2040 г. Комисията 
подчертава нарастващите различия между подходите, предприети от държавите членки, 
и добавя:

„Макар държавите членки да имат законна възможност да предприемат действия за 
преодоляване на недостатъчното участие на жените в процеса на вземане на 
икономически решения, много от тях не показват готовност да действат по собствена 

                                               
6 Вж. стр. 25 от оценката на Комисията на въздействието (ADD 1).
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инициатива или срещат съпротива от страна на деловите среди“7. 

12. Различаващите се подходи, предприети от държавите членки, представляват 
второто основание за действията от страна на ЕС. Комисията посочва, че различните 
нормативни подходи могат да окажат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар 
и да доведат до „практически затруднения“. Тя цитира например трудностите, които 
дадено дружество, допуснато до борсова търговия, може да срещне, ако поиска да 
установи дъщерно дружество в друга държава членка, да участва в сливане или 
придобиване или в търг за възлагане на договор за обществена поръчка8. Липсата на 
прозрачност на процедурите за подбор и критериите за квалификация за длъжностите в 
управителните съвети може да възпира кандидатите да упражняват свободата си на 
движение в рамките на вътрешния пазар, както и да оказва въздействие върху 
решенията на инвеститорите9. Освен това общите минимални стандарти спомагат да се 
гарантира „конкурентна равнопоставеност“10. Комисията добавя:

„Държавите членки могат действително да се колебаят да създават нормативна уредба в 
тази област по собствена инициатива, тъй като виждат риск от това, собствените им 
дружества да бъдат поставени в неизгодно положение спрямо дружествата от другите 
държави членки. Това схващане, придружено от натиск от деловите среди, 
представлява голяма пречка за това, държавите членки да предприемат подходящи 
действия. В тази област е необходима инициатива на равнището на ЕС, за да се осигури 
сравнимо ниво на насърчаване на равенството между половете в целия Съюз, както се 
изисква от Договорите за ЕС“11. 

13. Третото основание за действията от страна на ЕС поставя равенството между 
половете в по-широкия социален и икономически контекст на стратегията „Европа 
2020“. Комисията посочва, че ясният ангажимент за постигане на равенство между 
половете е от съществено значение за премахването на пречките пред участието на 
жените на пазара на труда и за изпълнението на водещата цел на стратегията „Европа 
2020“, а именно в срок до 2020 г. равнището на заетост при мъжете и жените на възраст 
между 20 и 64 години да достигне 75 %. Комисията предвижда също така, че по-
голямото участие на жени на най-високите равнища в процеса на вземане на 
икономически решения ще окаже положителен ефект върху икономиката като цяло, 
като насърчи конкурентоспособността на европейските дружества и стимулира 
икономическия растеж12. Тя посочва следното:

„Недостатъчното използване на уменията на висококвалифицирани жени представлява 
загуба на потенциал за икономически растеж. Пълното мобилизиране на всички 
налични човешки ресурси ще бъде от основно значение, за да може ЕС да се справи с 
демографските си предизвикателства, да се конкурира успешно в глобализираната 
икономика и да си осигури сравнително предимство по отношение на третите 
държави“13. 

                                               
7 Вж. стр. 26 от оценката на Комисията на въздействието (ADD 1).
8 Вж. съображение 12, стр. 20 от предложението за директива.
9 Вж. съображение 13, стр. 20 от предложението за директива, както и стр. 27—28 от оценката на Комисията на въздействието 
(ADD 1).
10 Вж. съображение 14, стр. 21 от предложението за директива.
11 Вж. стр. 26 от оценката на Комисията на въздействието (ADD 1).
12 Вж. съображение 15, стр. 21 от предложението за директива.
13 Вж. стр. 4 от обяснителния меморандум на Комисията.
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14. В резултат на този анализ Комисията стига до заключението, че увеличаването на 
дела на жените в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия,
може да се постигне 

„по-добре чрез координирани действия на равнище ЕС, отколкото чрез национални 
инициативи с различен обхват, амбиция и ефективност“14. 

Аспекти на регламента, които не са съобразени с принципа на субсидиарност

15. Камарата на общините счита, че предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с 
това мерки не спазва нито процедурните задължения на Комисията съгласно Протокол 
№ 2, нито съществения принцип на субсидиарност по отношение на изложените по-
долу аспекти.

i) Неспазване на съществени процесуални изисквания

16. По силата на член 5 от Протокол № 2 всеки „проект на законодателен акт следва да 
съдържа подробно становище с описание на елементи, които позволяват да се оцени 
спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност“. Изискването 
подробното становище да се включи в проекта на законодателния акт предполага, че то 
следва да се съдържа в обяснителния меморандум на Комисията, който е част от 
проекта на законодателния акт и който се превежда на всички официални езици на ЕС, 
което е от значение. Фактът, че подробното становище се превежда на всички 
официални езици на ЕС, предоставя възможност то да бъде оценено от гледна точка на 
спазването на принципа на субсидиарност (и пропорционалност) във всички държави 
членки на ЕС в съответствие с член 5 от Протокол № 2. Тази оценка е различна от 
оценката на Комисията на въздействието, която не се съдържа в проекта на 
законодателен акт и която не се превежда на всички официални езици на ЕС.

17. Презумпцията в Договора за Европейския съюз15 е, че решенията следва да се 
вземат възможно най-близо до гражданите на ЕС. Всяко отклонение от тази 
презумпция не следва да се приема като даденост, а да се обосновава достатъчно 
подробно и ясно, така че гражданите на ЕС и техните представители на изборни 
длъжности да могат да разберат причините в количествено и качествено отношение, 
които водят до заключението, че „определена цел на Съюза може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза“, както се изисква в член 5 от Протокол № 2. 
Институцията на ЕС, която предлага законодателството, е длъжна да изпълни тези 
изисквания.

18. Обяснителният меморандум на Комисията и съображенията в предложението за 
директива съдържат подробна обосновка на предприемането на действия на равнището 
на ЕС. При все това поради причините, изложени по-долу, ние не считаме, че 
Комисията е предоставила достатъчни качествени и количествени доказателства за 
                                               
14 Вж. стр. 28 от оценката на Комисията на въздействието (ADD 1).
15 Член 5.
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необходимостта от предприемане на действия на равнището на ЕС, при условие че 
редица държави членки вече са предприели мерки за увеличаване на броя на жените в 
управителните съвети. Според Камарата на общините този пропуск от страна на 
Комисията представлява неспазване на съществени процесуални изисквания, 
съдържащи се в член 5 от Протокол № 2.

ii) Неспазване на принципа на субсидиарност

19. Първата част на проверката за спазване на принципа на субсидиарност предвижда, 
че ЕС може да действа само „в случай и доколкото целите на предвиденото действие не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки“16.

20. Комисията изтъква различните подходи, които прилагат държавите членки — някои 
от тях въвеждат задължителни квоти, други определят незадължителни цели, трети 
предлагат доброволни, направлявани от стопанските среди инициативи, а останалите не 
предприемат каквито и да е действия — и изразява предположението, че напредъкът 
към постигане на по-балансирано участие на половете в управителните съвети ще бъде 
прекомерно бавен. Камарата на общините отбелязва обаче, че много национални мерки 
са били въведени през последната една или две години, и счита, че е прекалено рано те 
да се отписват като неефикасни. Считаме, че е необходимо допълнително време, за да 
се обмисли и оцени кое функционира (или не функционира) добре и какъв осезаем 
напредък е постигнат, преди да се стигне до заключението, че държавите членки не 
желаят да предприемат действия или че мерките, които те въвеждат, ще бъдат 
неефикасни.

21. Комисията посочва съпротивата от страна на деловите среди като евентуален 
фактор, който обяснява защо някои държави членки не са склонни или не желаят да 
предприемат действия, и се застъпва за действия на равнището на ЕС с цел да се 
осигури „конкурентна равнопоставеност“. При все това голяма част от анализа в 
предложението на Комисията се основава на силата на икономическите аргументи в 
подкрепа на въвеждането на по-голямо многообразие в управителните съвети като 
средство за подобряване на управлението и резултатите на предприятията. Изглежда, че 
има повече, а не по-малко причини държавите членки да предприемат действия 
самостоятелно, за да насърчават по-добрия баланс между половете в управителните 
съвети като средство за осигуряване на конкурентно предимство.

22. Втората част на проверката за спазване на принципа на субсидиарност изисква да се 
предоставят доказателства за това, че целта да се постигне баланс между половете в 
управителните съвети може поради обхвата или последиците от предвиденото действие 
да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза. Комисията посочва, че 
действията на равнището на ЕС са оправдани, тъй като различните нормативни 
подходи могат да доведат до „практически затруднения“, които могат да окажат 
отрицателно въздействие върху вътрешния пазар. Посочените примери включват 
възможността дадено дружество с твърде малко жени директори да бъде изключено от 
обществени поръчки или да срещне трудности при установяването на дъщерно 
дружество в друга държава членка. Липсата на прозрачност на процедурите за 

                                               
16 Вж. член 5, параграф 3 от ДЕС.
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набиране и подбор на кандидати за длъжностите в управителните съвети може също да 
представлява ограничение на свободното движение в рамките на вътрешния пазар и да 
оказва въздействие върху решенията на инвеститорите. Въпреки че приемаме, че 
всичко това е теоретично възможно, считаме, че е необходимо Комисията да събере 
много по-убедителни доказателства за проблемите, които действително възникват на 
вътрешния пазар, преди да заяви, че действията на равнището на ЕС са обосновани с 
оглед на съгласуването на различните национални подходи.

23. Комисията също посочва, че повишаването на участието и видимостта на жените, 
заемащи висши ръководни длъжности, на които се вземат икономически решения, 
може да окаже положително въздействие върху участието на жените на пазара на труда 
и да допринесе за постигането на водещата цел на стратегията „Европа 2020“ в 
областта на заетостта. Не е никак ясно дали Европейският съвет е предвидил 
възможността, че законодателство от подобно естество би било необходимо или 
желателно за постигане на водещата цел. Освен това, както бе посочено по-горе, ние 
считаме, че е прекалено рано да се заключава, че действията на равнището на ЕС като 
тези, предложени от Комисията, са непременно единственият или най-добрият начин да 
се постигне водещата цел.

Заключение

24. Поради тези причини Камарата на общините счита, че настоящото предложение не 
спазва принципа на субсидиарност.
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Контролна комисия по европейски въпроси, 23-ти доклад, сесия 
2012—2013 г.

Баланс между половете в управителните съвети

Контекст

1.1 В Римския договор за създаване на Европейската икономическа общност от 1957 г. 
е заложен принципът, че мъжете и жените следва да получават равно заплащане за 
равен труд, и впоследствие равенството между половете получи признание като една от 
основополагащите ценности на ЕС1. Договорите на ЕС установяват, че ЕС има общо 
задължение да премахне неравенството и да насърчава равенството между мъжете и 
жените във всички области от неговата компетентност2. Освен това член 157, параграф 
3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) въвежда специално 
правомощие за приемане на мерки,

„които осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и равно третиране 
на мъжете и жените в областта на заетостта и труда, включително и на принципа за 
равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“.

Документ а) — Комисията

1.2 В съобщението на Комисията се описва как законодателството на ЕС, съдебната 
практика на Съда и финансирането и програмите за действие на ЕС са спомогнали за 
постигането на напредък по отношение на равенството между половете. През март 2010 
г. новоназначената Комисия прие Харта за жените, в която тя пое ангажимент да 
постави по-силен акцент върху равенството между половете във всички политики, 
приети по време на нейния мандат, и да предложи конкретни мерки за насърчаване на 
равенството между половете. В Стратегията на Комисията за равенство между жените и 
мъжете, обхващаща периода 2010—2015 г., се подчертава необходимостта от 
увеличаване на дела на жените, заемащи ръководни длъжности. През март 2011 г. 
Съветът прие Европейски пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г., 
в който се призовава за предприемане на действия „на равнището на държавите членки 
и, по целесъобразност, на равнището на Съюза“ с цел насърчаване на овластяването на 
жените в рамките на политическия и икономическия живот, както и на равното участие 
на жените и мъжете при вземането на решения на всички равнища и във всички 
области, така че да се използват пълноценно способностите на всички. Пактът, който 
подпомага премахването на пречките пред участието на жените на пазара на труда, е 
един от няколко инструмента, които са предназначени да подкрепят водещата цел на 
стратегията „Европа 2020“, а именно равнището на заетост сред жените да достигне 
75 % в срок до 2020 г.

1.3 Въпреки тези инициативи и по-ранните опити за въвеждане на промени чрез 
необвързващи препоръки на Съвета Комисията отбелязва, че при ръководните 
длъжности все още се наблюдава трайно неравновесие между половете:

                                               
1 Вж. член 2 от Договора за Европейския съюз.
2 Вж. член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
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„Днес в целия ЕС управителните съвети на дружествата са доминирани от мъже, които 
съставляват 86,3 % от членовете им, т.е. само 13,7 % са жени (15 % сред директорите с 
неизпълнителни функции). 96,8 % от председателите на управителни съвети са мъже и 
само 3,2 % са жени“3. 

1.4 Подчертава слабата реакция на инициативата на Комисията „Ангажимент за 
участие на жените в управителните съвети в Европа“, стартирана през март 2011 г., 
която насърчи дружества, допуснати до борсова търговия, да поемат доброволен 
ангажимент за увеличаване на участието на жените в своите управителни съвети до 
30 % до 2015 г. и до 40 % до 2020 г.4, както и натиска от страна на Европейския 
парламент за въвеждане на квоти и задължително законодателство, ако доброволните 
мерки не постигнат резултати. Според оценките на Комисията при сегашното темпо ще 
са необходими повече от 40 години за постигането от страна на дружествата в целия ЕС 
на балансирано участие на половете в техните управителни съвети. Според нея по тази 
причина е необходима законодателна инициатива, не само за да се подобри балансът 
между половете в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, но и за да се гарантира, промяната е „структурна и необратима“5. Другите 
дейности в подкрепа на законодателството на ЕС ще включват:

 изготвяне на доброволни кодекси на поведение за предприятията за търсене на 
изпълнителни кадри, в които да бъдат обхванати равнопоставеността между 
половете и най-добрите практики;

 политически насоки относно мерките за съвместяване на професионалния, 
личния и семейния живот;

 проследяване отблизо на напредъка, постигнат по отношение на водещата цел на 
стратегията „Европа 2020“ за участието на жените на пазара на труда;

 повишаване на осведомеността относно икономическите и бизнес аргументите в 
полза на равенството между половете и разпространение на най-добрите 
практики;

 събиране на сравними данни с цел подпомагане на наблюдението на напредъка 
към балансирано участие на жените и мъжете на ръководни постове; както и

 насърчаване на предоставянето на достъпни детски заведения с добро качество6.

Документ б) – предложението за директива

1.5 Предложението за директива има за цел да подобри баланса между половете в 
управителните съвети. Въпреки че то е съставено с неутрални термини по отношение 
на пола, като в целия текст се правят позовавания на по-слабо представения пол, 
съображенията ясно посочват, че целта е да се повиши участието на жените в 
управителните съвети по следните причини:

 постигане на ефективно равенство между жените и мъжете и преодоляване на 
разликата в заетостта и в заплащането между жените и мъжете;

 осигуряване на ефективно използване на човешкия капитал (60 % от 

                                               
3 Вж. стр. 5 от COM(2012) 615.
4 Само 24 дружества са подписали ангажимента (вж. стр. 6 от ADD 1).
5 Вж. стр. 7 от съобщението.
6 Вж. стр. 19–21 от съобщението.



PE504.011v01-00 12/24 CM\923974BG.doc

BG

завършилите висше образование са жени) и повишаване на възвръщаемостта на 
публичните инвестиции в образованието; както и

 подобряване на корпоративното управление с положителен ефект върху 
финансовите резултати и рентабилността, както и икономическия растеж.

Обхват на предложението за директива

1.6 Предложението за директива се прилага само към дружества, допуснати до борсова 
търговия (в Обединеното кралство – дружества, допуснати до търговия на Лондонската 
фондова борса), като предвижда освобождаване за малките и средните предприятия7. 
Това е така, тъй като дружествата, допуснати до борсова търговия, „имат особено 
икономическо значение, видимост и въздействие“ и установяват стандарти за 
икономиката като цяло. Комисията посочва също така, че публичният характер на 
дружествата, допуснати до борсова търговия, дава основания за това, те да бъдат 
регулирани в по-голяма степен „в полза на обществения интерес“8.

Процедурни изисквания по отношение на набирането на директори без 
изпълнителни функции 

1.7 Предложението за директива въвежда нови процедурни изисквания по отношение 
на критериите за квалификация и процедурата за подбор при набирането на директори 
без изпълнителни функции, които следва да се прилагат към всички системи на 
управителни съвети9 и които имат за цел да гарантират, че когато е налице неравенство 
между половете в управителен съвет на дадено дружество, то ще положи усилия за 
повишаването на дела на длъжностите без изпълнителни функции, заемани от по-слабо 
представения пол, до 40 % до януари 2020 г. (или до 2018 г. за дружествата, допуснати 
до борсова търговия, които са публични предприятия). Като основание за 
разграничението, проведено между ролите на изпълнителните директори и директорите 
без изпълнителни функции, Комисията посочва пропорционалността. Тя предполага, че 
вероятно съществува по-голям брой лица с подходящи квалификации, способни да 
изпълняват надзорни функции без изпълнителен характер, и че следователно за 
дружествата ще бъде по-лесно да постигнат по-голямо многообразие в управителните 
съвети, ако насочат усилията си към набирането на директори без изпълнителни 
функции. Противно на това, прилагането на същите задължения по отношение на 
набирането на изпълнителни директори би представлявало прекомерна намеса в 
ежедневното управление на дружеството10. 

1.8 Новите процедурни изисквания се прилагат само към дружества, допуснати до 
борсова търговия, в които делът на лицата от един от двата пола, заемащи длъжности в 
съвет без изпълнителни функции, е под 40 %. В такива случаи член 4, параграф 1 от 
предложението за директива уточнява, че назначенията трябва да са въз основа на
„сравнителен анализ на квалификациите на всеки кандидат“, като се прилагат 

                                               
7 Освобождаването се прилага за МСП, в които работят по-малко от 250 души и които разполагат с годишен оборот, 

ненадвишаващ 50 млн. EUR, или с общ годишен счетоводен баланс, ненадвишаващ 43 млн. EUR.
8 Вж. съображение 17, стр. 22 от предложението за директива.
9 Единните системи съчетават управителни и надзорни функции на изпълнителни директори и на директори без изпълнителни 
функции в рамките на един единствен съвет; двойните системи имат отделен надзорен съвет, съставен от директори без 
изпълнителни функции, и управителен съвет, съставен от изпълнителни директори.
10 Вж. съображение 20, стр. 22 от предложението за директива.
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„предварително определени, ясни, неутрално формулирани и еднозначни критерии“.

1.9 В допълнение към тези критерии за квалификация член 4, параграф 3 въвежда ново 
правило за предпочитание. То изисква държавите членки да гарантират, че
при подбора на директори без изпълнителни функции „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 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“.

1.10 Неуспелите кандидати имат право да поискат оповестяването на критериите за 
квалификация, на които е бил основан подборът, обективната сравнителна оценка на 
тези критерии и (където е целесъобразно) съображенията, които насочват избора в 
полза на кандидата от другия пол. Ако въз основа на тази информация са налице 
достатъчно фактически доказателства за създаването на презумпция, че неуспелият 
кандидат е бил също толкова квалифициран за длъжността, тежестта за доказване, че 
правилото за предпочитание е било приложено правилно от страна на дружеството, се 
прехвърля върху него.

1.11 Комисията подчертава, че правилото за предпочитание, посочено в член 4, 
параграф 3, е съвместимо със съдебната практика на Съда на ЕС по отношение на 
утвърдителните действия, съгласно която се изисква кумулативното изпълнение на 
следите условия:

 единият пол е явно недостатъчно представен в съответния сектор (в този случай 
– жените);

 кандидат от женски пол има също толкова добри квалификации по отношение 
на това дали е подходящ за поста, на компетентността и на професионалните му 
резултати;

 приоритетът, предоставен на кандидата от женски пол, не се осъществява 
автоматично и безусловно, а може да бъде отменен, ако специфични за 
кандидата от другия пол причини насочат избора в негова полза; както и

 всички кандидати подлежат на оценка спрямо обективни критерии.

Защо цел от 40 %?

1.12 Комисията цитира научни изследвания, които предполагат, че трябва да се 
постигне „критичната маса“ от поне 30 % жени, за да се преодолее схващането за 
„чисто символични мерки“ и да се осъществят фундаментални и устойчиви промени в 
корпоративните ръководни етажи. Тя добавя обаче, че това може да е твърде сурова 
мярка, ако се прилага независимо от размера на управителните съвети (които, ако се 
изключат МСП, средно се състоят от 6,89 члена без изпълнителни функции в 
дружествата, допуснати до борсова търговия) и абсолютния брой директори от женски 
пол, участващи в тях. Целта от 40 % следва да помогне за това, да се гарантира 
постигането на критична маса както по отношение на процентния дял, така и по 
отношение на абсолютния брой жени в съвета на дадено дружество. Комисията обаче 
добавя: „подходящото целево равнище за изпълнението на идентифицираните цели и 
постигането на равнище критична маса от поне 30 % се оставя на политическата 
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преценка с оглед на [...] пропорционално вариращите последици“11. 

1.13 Оценката за въздействието на Комисията сочи, че в случаите, в които държавите 
членки са въвели закони за установяване на национални квоти, целта за 40 % е в горния 
край на диапазона. 12

1.14 Член 4, параграф 7 от предложението за директива въвежда известна степен на 
гъвкавост, като позволява на държавите членки да предвидят, че целта за 40 % е 
изпълнена, ако дружествата, допуснати до борсова търговия, могат да докажат, че 
членовете на по-слабо представения пол заемат най-малко една трета от всички 
длъжности на директори, независимо от това, дали са изпълнителни директори или 
директори без изпълнителни функции.

Изключения от прилагането на процедурните изисквания по отношение на 
набирането на директори без изпълнителни функции

1.15 Има две съществени изключения. Първо, член 4, параграф 6 позволява 
държавите членки да предвидят освобождаване за дружествата, допуснати до борсова 
търговия, в които представителите на единия от половете представляват по-малко от 
10 % от работната сила (на основание на това, че вероятно има по-малко кандидати с 
подходящи квалификации сред членовете на по-слабо представения пол). Второ, член 
8, параграф 3 позволява държавите членки да спрат прилагането на процедурни 
изисквания по отношение на набирането (включително правилото за предпочитание), 
при условие че могат да докажат, че вече са предприели мерки на национално равнище 
за осигуряване на по-балансирано участие на жените и мъжете сред директорите без 
изпълнителни функции и че тези мерки ще постигнат изпълнението на целта за 40 % до 
2020 г. (или 2018 г. за дружествата, допуснати до борсова търговия, които са публични 
предприятия). Спирането на прилагането на правилата е за временен срок – до 2018 г. 
за дружествата, допуснати до борсова търговия, които са публични предприятия, и до 
2020 г. за останалите дружества, допуснати до борсова търговия – и държавите членки 
са длъжни да представят периодично доклади (първият от които през 2017 г.), 
демонстриращи, че националните мерки постигат „конкретни резултати“13. 

Мерки за подобряване на баланса между половете сред изпълнителните директори

1.16 Предложението за директива изисква държавите членки да гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова търговия, поемат индивидуални ангажименти с 
оглед на постигането на „балансираното участие и на двата пола сред изпълнителните 
директори“ до 2020 г. (или 2018 г. за дружествата, допуснати до борсова търговия, 
които са публични предприятия)14. Дружествата, допуснати до борсова търговия, 
трябва да описват напредъка, постигнат по отношение на тези ангажименти, както и по 
отношение на целта за 40 % за директорите без изпълнителни функции, в годишни 
доклади, които трябва да се предоставят на компетентните национални органи, и да 
публикуват тази информация на своята интернет страница. Въпреки че предложението 
                                               
11 Вж. стр. 9, 16, 37 и 38 от ADD 1.
12 Вж стр.49–53 от ADD 2. Франция и Испания са въвели квота от 40 %; Белгия, Италия и Нидерландия са предпочели 30 % или 
33 %.
13 Вж. член 9, параграф 2 от предложението за директива.
14 Вж. член 5, параграф 1 от предложението за директива.
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за директива не предвижда предписания за естеството или съдържанието на тези 
ангажименти, съображенията посочват, че те трябва да определят равнище, 
позволяващо на дружеството да демонстрира „осезаем напредък спрямо текущата 
ситуация“15. Ако напредъкът не отговаря на очакванията, дружествата трябва да 
обяснят защо и да посочат мерките, които възнамеряват да предприемат, за да 
гарантират спазването.

1.17 Предложението за директива предвижда националните органи по въпросите на 
равенството (в Обединеното кралство – Комисията за равенство и права на човека) да 
изпълняват роля при извършването на анализи, насърчаването и подпомагането на 
баланса между половете в управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, и проследяването на напредъка.

Санкции

1.18 Предложението за директива изисква държавите членки да въведат ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции. Последните могат да включват 
административни глоби или отмяна, постановена от съдебен орган, на назначаването 
или на избирането на конкретен директор без изпълнителни функции, ако 
процедурните изисквания във връзка с назначенията и подбора, предвидени в 
националните мерки за изпълнение, са били нарушени.

Други разпоредби

1.19 Предложението за директива има за цел да установи минимално равнище на 
хармонизиране, за да гарантира по-балансирано участие и на двата пола в 
управителните съвети. То изрично отбелязва, че ако искат, държавите членки могат да 
предприемат допълнителни действия, при условие че по-благоприятните национални 
мерки не създават неоправдана дискриминация и не възпрепятстват правилното 
функциониране на вътрешния пазар16.

1.20 Предложението за директива влиза в сила две години след официалното си 
приемане и държавите членки са длъжни да представят първите си доклади за 
напредъка относно ефективността на мерките за прилагането й през януари 2017 г. 
„Клаузата за изтичане на срока на действие“ уточнява, че срокът на действие на 
директивата ще изтече в края на 2028 г. Комисията обаче може да препоръча 
удължаване на крайния срок за изтичане на срока на действие в рамките на 
всеобхватния преглед на директивата, който трябва да бъде завършен до края на 2021 г.

Основания за действията от страна на ЕС

1.21 Комисията посочва три причини, обосноваващи действията от страна на ЕС. 
Първо, тя счита, че действията от страна на ЕС са необходими, тъй като ако действат 
поотделно, държавите членки „няма да постигнат достатъчно значим напредък към по-
                                               
15 Вж. съображение 33, стр. 26 от предложението за директива. 
16 Член 7 от предложението за директива.
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балансирано участие на половете в управителните съвети до 2020 г. или в който и да е 
момент от обозримото бъдеще“17. Като взема под внимание сегашните тенденции в 
държавите членки, Комисията преценява, че ЕС като цяло няма да постигне 40 % жени 
в управителните съвети до 2040 г. Комисията подчертава нарастващите различия 
между подходите, предприети от държавите членки, и добавя:

„Макар държавите членки да имат законна възможност да предприемат действия за 
преодоляване на недостатъчното участие на жените в процеса на вземане на 
икономически решения, много от тях не показват готовност да действат по собствена 
инициатива или срещат съпротива от страна на деловите среди“18.

1.22 Различаващите се подходи, предприети от държавите членки, представляват 
второто основание за действията от страна на ЕС. Комисията посочва, че различните 
нормативни подходи могат да окажат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар 
и да доведат до „практически затруднения“. Тя цитира, например, трудностите, които 
дадено дружество, допуснато до борсова търговия, може да срещне, ако поиска да 
установи дъщерно дружество в друга държава членка, да участва в сливане или 
придобиване или в търг за договор за обществена поръчка19. Липсата на прозрачност на 
процедурите за подбор и критериите за квалификация за позициите в управителните 
съвети може да възпира кандидатите да упражняват свободата си на движение в 
рамките на вътрешния пазар, както и да оказва въздействие върху решенията на 
инвеститорите20. Освен това общите минимални стандарти спомагат да се гарантира 
„конкурентна равнопоставеност“21. Комисията добавя:
„Държавите членки могат действително да се колебаят да създават нормативна уредба в 
тази област по собствена инициатива, тъй като виждат риск от това собствените им 
дружества да бъдат поставени в неизгодно положение спрямо дружествата от другите 
държави членки. Това схващане, придружено от натиск от бизнес средите, 
представлява голяма пречка за това държавите членки да предприемат подходящи 
действия. Инициатива на равнище ЕС в тази област е необходима, за да се осигури 
сравнимо равнище на насърчаване на равенството между половете в целия Съюз, както 
се изисква от Договорите за ЕС“22.

1.23 Третото основание за действията от страна на ЕС поставя равенството между 
половете в по-широкия социален и икономически контекст на стратегията „Европа 
2020“. Комисията посочва, че ясният ангажимент за осигуряване на равенство между 
половете е от съществено значение за премахването на пречките пред участието на 
жените на пазара на труда и за изпълнението на водещата цел стратегията „Европа 
2020“ за постигане на равнище на заетост от 75 % за жените и мъжете на възраст между 
20 и 64 години до 2020 г. Комисията предвижда също така, че по-голямото участие на 
жени на най-високите равнища в процеса на вземане на икономически решения ще 
окаже положителен ефект върху икономиката като цяло, като насърчи 
конкурентноспособността на европейските дружества и стимулира икономическия 
                                               
17 Вж. стр. 25 от ADD 1.
18 Вж.стр. 26 от ADD 1.
19 Вж. съображение 12, стр. 20 от предложението за директива.
20 Вж. съображение 13, стр.20 от предложението за директива и стр. 27 и 28 от ADD 1. 
21 Вж. съображение 14, стр. 21 от предложението за директива.
22 Вж. стр. 26 от ADD 1.
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растеж23. Тя посочва следното: 

„Недостатъчното използване на уменията на висококвалифицирани жени представлява 
загуба на потенциал за икономически растеж. Пълното мобилизиране на всички 
налични човешки ресурси ще бъде от основно значение, за да може ЕС да се справи с 
демографските си предизвикателства, да се конкурира успешно в глобализираната 
икономика и да си осигури сравнително предимство по отношение на третите 
държави“24. 

1.24 В резултат на този анализ Комисията стига до заключението, че целта за постигане 
на по-голям баланс между половете в управителните съвети на дружествата, допуснати 
до борсова търговия, може да се постигне „по-добре чрез координирани действия на 
равнище ЕС, отколкото чрез национални инициативи с различен обхват, амбиция и 
ефективност“25. 

Пропорционалност

1.25 Комисията посочва факта, че незадължителните препоръки на Съвета, както и 
други инициативи на равнище ЕС и на национално равнище не постигнаха подобряване 
на равенството между половете в процеса на вземане на икономически решения, и го 
използва като основание, за да предложи мерки за ограничено хармонизиране с цел 
постигане на измерим и устойчив напредък, без обаче „да се нарушава 
функционирането на частните дружества и пазарната икономика“26. Тя подчертава по-
специално:

 като целеви е определен сектор, в които недостатъчното участие на жените е 
значително и широко разпространено;

 ограничения обхват на предложението за директива (което има за цел да 
установи количествена цел от 40 % за членовете на управителните съвети без 
изпълнителни функции в дружествата, допуснати до борсова търговия);

 освобождаване за малките и средните предприятия;

 нейния избор на цел от 40 %, която е достатъчно амбициозна за постигането на 
фактическо равенство (а не на абсолютно равенство), без неоснователно да се 
ограничава гъвкавостта на акционерите и дружествата да изберат предпочитания 
от тях кандидат;

 предоставянето на гъвкавост на държавите членки, които могат да вземат под внимание 
националното дружествено право и практиките за набиране на членове на 
управителните съвети на дружествата, за да определят как да се постигне целта от 40 % 
и да се изпълнят правилата относно докладването от страна на дружествата;

 реалистичните срокове за постигане на целта за равенство между половете;
                                               
23 Вж. съображение 15, стр. 21 от предложението за директива.
24 Стр. 4 от обяснителния меморандум на Комисията.
25 Вж. стр. 28 от ADD 1.
26 Вж. стр. 12 от обяснителния меморандум на Комисията, придружаващ предложението за директива.
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 избягването на строги квоти – дружествата могат да обосноват неспазването на целта от 
40 %, ако липсват кандидати с подходящи квалификации; както и

 включването на клауза за изтичане на срока на действие, за да се подчертае временният 
характер на директивата27.

Становище на правителството

1.26 Jo Swinson, министър по трудовите правоотношения и потребителските въпроси и 
министър по въпросите на жените и равенството, отбелязва, че Комисията е представила 
преразгледано предложение вследствие на информация, че първоначалното й намерение да 
предложи задължителни квоти за участието на жени в управителните съвети е породило 
разделение сред членовете на Комисията. Тя посочва, че голям брой държави членки изрично 
са се противопоставили на въвеждането на задължителни квоти на ЕС, когато въпросът е бил 
обсъждан за първи път по време на заседанието на Съвета по заетост и социална политика през 
февруари 2012 г. Противно на това, резолюциите на Европейския парламент, приети през юли 
2011 г. и март 2012 г., са подчертали липсата на напредък по отношение на постигането на по-
балансирано участие и на двата пола в управителните съвети и са призовали за задължителна 
квота от 30 % до 2015 г., нарастваща до 40 % до 2020 г.

1.27Министърът изразява ангажимента на правителството за увеличаване на броя на жените, 
назначени на директорски позиции, с цел създаване на по-разнообразни и ефективни 
управителни съвети. Тя добавя:

„Работим с бизнеса за премахване на бариерите, които пречат на жените да достигнат 
истинския си потенциал, и за осъществяване на промяна на мисленето в сърцето на бизнеса.
Признаваме, че бизнесът трябва да разбере и да възприеме необходимостта от промяна и се 
опасяваме, че строгите мерки, като задължителни цели, регулиране и законодателство ще имат 
обратен ефект за постигането на целта ни, като създават повече, а не по-малко, бариери за 
жените и по-слабо ефективни управителни съвети.“28

1.28 Макар министърът да приветства решението на Комисията да не налага задължителни 
квоти за жени в съветите, тя изразява загриженост, че

„[Д]ирективата на практика се свежда до същото нещо по същество – квоти.“29

1.29 Тя добавя:

„[П]равителството на Обединеното кралство счита, че квотите или задължителните цели няма 
да се справят с проблема и могат да бъдат контрапродуктивни.“

„По-голямата част от жените не одобряват квотите, опасявайки се, че присъствието им в 
управителните съвети ще бъде чисто символично и те ще бъдат изолирани в тях. Те искат да 
бъдат там по заслуги, искат упоритата им работа да бъде оценена, да знаят, че са получили 

                                               
27 Вж. стр. 28, 29, 61 и 62 от ADD 2.
28 Вж. параграф 24 от Обяснителния меморандум на министъра.
29 Вж. параграф 38 от Обяснителния меморандум на министъра.
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работата, защото са най-добрият човек за нея, и искат всички останали да разберат, че това е 
причината да я получат те. Квотите рискуват да подкопаят жените и техния принос.“30

Оценка на правителството на съдържанието на предложението за директива

1.30 Министърът прогнозира, че приблизително 950 британски дружества ще попаднат в 
обхвата на предложението за директива, и добавя:

„В Обединеното кралство сме постигнали съществен напредък по отношение на броя на 
назначените жени на длъжности без изпълнителни функции от 1 март 2012 г. насам; 49% от 
новоназначените директори без изпълнителни функции на дружества от FTSE 100 и 44% от 
FTSE 250 са били жени. В момента работим по насърчаването на развитието на кадри с 
изпълнителни функции, за да се гарантира устойчив прилив от жени на позиции с 
изпълнителни функции.“31

1.31 Тя приветства включването на освобождаване за малки и средни предприятия, но заявява, 
че правителството все още не е оценило колко от допуснатите до борсова търговия дружества в 
Обединеното кралство ще се възползват от това освобождаване.

1.32Министърът обяснява, че Обединеното кралство не прави правна разлика между 
директорите с и без изпълнителни функции, както и че въвеждането на подобно разграничение 
за първи път би имало „значителни законодателни последици“, не на последно място по 
отношение на ролята, която акционерите играят при определянето на това кой да управлява 
„тяхното“ дружество. Тя отбелязва, че предложението за директива предвижда държавите 
членки да прилагат процесите за набиране и подбор спрямо всички назначения на директори.
По този начин Обединеното кралство ще бъде в състояние да разчита на член 4, параграф 7 от 
предложението за директива, според който целта от 40% следва да се счита за изпълнена, ако 
жени заемат една трета от всички директорски позиции. Министърът обаче счита, че са налице 
значителна несигурност и липса на яснота относно това как член 4 като цяло ще се отрази на 
дружественото право на Обединеното кралство.

„[М]акар и да разбираме, че целта не е да се въвеждат квоти сами по себе си, от текста не става 
ясно, че дружествата не могат да бъдат санкционирани, ако не успеят да достигнат целта от 
40%, въпреки че следват всички подходящи процедури.“32

1.33Министърът предполага, че целта от 40% за всички длъжности на директори без 
изпълнителни функции, посочени в член 4, параграф 1 от предложението за директива, ще 
създаде „истински проблеми“ за правителството и бизнеса. Тя добавя:

„По действащия закон за равенството на Обединеното кралство дружествата „могат“ да изберат 
да назначат кандидат със същата квалификация от по-слабо представения пол, но това се прави 
по тяхна преценка, а не като възприета политика (раздел 159 от Закона за равенството от 2010 г. 
относно позитивни мерки при назначаване на работа и повишение). Това предложение отива 
                                               
30 Вж. параграф 39 и 40 от Обяснителния меморандум на министъра.
31 Вж. параграф 26 от Обяснителния меморандум на министъра.
32 Вж. Обяснителния меморандум на министъра от 4 декември 2012 г. относно въздействието върху правото на Обединеното 
кралство.
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доста по-далеч, като посочва, че дружествата „трябва“ да предприемат тази позитивна мярка и 
затова е истинско отклонение от правото на Обединеното кралство, което е съобразено със 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз за позитивните мерки чрез изрично 
посочване на това какво е допустимо, без да се стига до незаконна дискриминация. Имаме 
опасения и относно това как настроенията на акционерите ще бъдат съгласувани по този 
модел.“33

1.34Министърът заявява, че изискването по член 5 държавите членки да гарантират, че 
дружествата, допуснати до борсова търговия, определят цели за постигане на по-добър баланс 
между половете сред изпълнителните директори се отклонява от доброволния подход, следван 
досега в Обединеното кралство, след публикуване на прегледа, ръководен от лорд Дейвис, през 
2011 г. относно пречките, които не позволяват на жените да достигат висши длъжности в 
бизнеса. Въпреки че някои дружества вече публикуват информация относно многообразието по 
полов признак, тя очаква, че ще бъде необходимо по-подробно законодателството за прилагане.
Член 6 относно санкциите също ще изисква законодателство. Министърът подчертава 
неяснотите в обхвата на тази разпоредба, която не уточнява дали нарушението, което следва да 
бъде санкционирано, се отнася до неспазване на процедурните изисквания за набиране и 
подбор на кандидати за длъжности в управителните съвети или до неспазване на целта за 40% 
(дори при положение, че се следват правилните процедури).

1.35Министърът отбелязва, че член 8, параграф 3 позволява на държава членка временно да 
спре прилагането на елементи от предложението за директива относно процедурите за 
набиране и подбор, ако тя вече е въвела също толкова ефективни национални мерки. Тя 
допълва:

„Може да се окаже, че единствено държави членки, които имат вписани в закона мерки, ще 
бъдат в състояние да отговорят на изискванията на Комисията в това отношение, тъй като 
държавите членки трябва да покажат, че националните мерки „предоставят възможност на 
членовете на по-слабо представения пол да заемат поне 40% от длъжностите на директори без 
изпълнителни функции“ до 2020/2018 г. (член 8, параграф 3), и при отчитане пред Комисията 
съгласно член 9 тези държави членки трябва да включат информация, „доказваща конкретни 
резултати, постигнати от националните мерки“, а Комисията да установи дали целта от 40% ще 
бъде изпълнена. Според училището по мениджмънт „Кранфийлд“ Обединеното кралство 
понастоящем показва тенденция да достигне 26.7% жени в управителните съвети на 
дружествата от FTSE 100 до 2015 г. и 36.9% до 2020 г. Поради това следването на настоящата 
тенденция би довело до неспазване на целите на Комисията и могат да бъдат необходими по-
нататъшни усилия, за да се демонстрира ясно съответствие с целта от 40%. FTSE 100 са най-
добрите 100 дружества в Обединеното кралство, ние прогнозираме, че около 950 дружества ще 
попаднат в обхвата на директивата на Комисията, по-голямата част от които вероятно имат 
много ниско женско представителство в своите управителни съвети.“34

1.36 Освен това министърът очаква, че дори и Обединеното кралство да разчита на 
ефикасността на своите собствени вътрешни мерки за подобряване на представителството на 
жените в управителните съвети, правителството все пак ще трябва да въведе законодателство 
за транспониране на директивата, тъй като тя незабавно ще влезе в сила през януари 2020 г. 
                                               
33 Вж. параграф 29 от Обяснителния меморандум на министъра.
34 Вж. параграф 35 от Обяснителния меморандум на министъра.
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(2018 г. за публичните предприятия) по отношение на тези дружества, които не отговарят на 
целта от 40%.

Оценка на правителството на обосновката на действията на ЕС

1.37Министърът признава правото на ЕС да действа по въпроси, свързани с равенството 
между половете по отношение на заетостта, но оспорва причините, изтъкнати от Комисията за 
обосноваване на действия на равнище ЕС, вместо на национално равнище. Тя подчертава 
ангажимента в коалиционното споразумение за насърчаване на равенството между половете в 
управителните съвети на дружествата, допуснати до борсова търговия, както и направените от 
лорд Дейвис препоръки за следване на „движена от стопанския сектор стратегия за постигане 
на необходимата промяна“, и цитира следните доказателства за демонстриране на това, че 
решенията на национално равнище работят:

„Жените понастоящем възлизат на 17.3% в дружествата от FTSE 100 и на 12% в тези от FTSE 
250 (към 15 ноември 2012 г.), надвишавайки съответните данни от 12.5% и 7.8% от преди 
доклада на лорд Дейвис;

„Важно е да се отбележи, че жените съставляват 38% от всички новоназначени след 1 март 
2012 г. директори (с и без изпълнителни функции) в дружествата от FTSE 100 и 36% в тези от 
FTSE 250;

„В рамките на FTSE 100 броят на управителните съвети, съставени изцяло от мъже, е спаднал 
до 8, като отправната от точка през 2010 г. е била 21, и за първи път изцяло мъжките 
управителни съвети са малцинство сред FTSE 250 – 94 управителни съвета, изцяло съставени 
от мъже (спад до 37.6%, при предишни 52.4%);

„Проучване на училището по мениджмънт „Кранфийлд“ сочи, че ако съществуващата в 
момента инерция и настоящият темп на промени се запазят, жените в управителните съвети на 
дружествата от FTSE 100 през 2015 г. ще достигнат 26.7%, а до 2020 г. – 36.9%.“35

1.38 Министърът счита, че решенията на национално равнище са по-ефективни,

„като се позволява на държавите членки да работят с дружествата в рамките на техните 
специфични културни особености за постигане на необходимата промяна на мисленето в 
сърцето на бизнеса, за да се гарантира, че талантливи жени получават по-пълно признание, 
както и че решението е устойчиво и дългосрочно.“36

„Ние вярваме, че се нуждаем от действителна промяна на мисленето в сърцето на бизнеса, ако 
искаме напредъкът да бъде устойчив и дългосрочен. Дружествата трябва да разберат и да 
повярват, че разнородните управителни съвети са по-добри. Доброволните мерки, които 
предприятията могат наистина да приемат, като движения от стопанския сектор подход, който 
Обединеното кралство възприема, могат да допринесат за извършването на тази промяна по 

                                               
35 Вж. параграф 20 от Обяснителния меморандум на министъра.
36 Вж. параграф 21 от Обяснителния меморандум на министъра.
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начин, по който принудителните мерки никога не биха могли, създавайки бизнес среда, в която 
жените могат да заемат своето място по заслуги и без призрака на назначаването им проформа.

„Задължителните квоти или цели предполагат също така, че всички предприятия стартират от 
еднакви изходни позиции. В стопанския сектор няма „една мярка за всички“ и дружествата се 
нуждаят от известна доза гъвкавост, за да направят най-доброто за техния бизнес. Бизнесът и 
стопанските структури трябва да запазят гъвкавост, която им позволява да реагират на 
променящите се обстоятелства и на различните потребности на сектора, размера и вида на 
стопанската дейност.

„Освен това държавите членки са много различни, имат различна култура, различаващи се 
характеристики, режими за корпоративно управление, състав на работната сила, образователни 
стандарти и всички започват от различна позиция. Съществуват също така различни структури 
на дружествата и управителните съвети, което затруднява прилагането на паневропейски цели 
по смислен начин.
„Отделните държави, подобно на бизнеса, трябва да бъдат в състояние да отговарят на 
изменящата се среда и на различните потребности на сектора, размера и вида на бизнеса, и е 
изключително важно те да запазят гъвкавостта да го направят. Държавите членки трябва да 
запазят способността да работят с деловите среди, за да разработват решения, които отчитат 
техните собствени икономически условия и условията на пазара на труда. Доказателствата 
сочат, че това се случва в държавите членки в целия ЕС.

„За дружествата в Обединеното кралство считаме, че доброволният, движен от стопанския 
сектор, подход за подобряване на представителството на жените в управителните съвети е 
правилният.“37

1.40 Министърът също така цитира заключенията на Комитета за оценка на въздействието към 
Комисията, който през август 2012 г. отбеляза, че редица държави членки са предприели мерки, 
които се е оказало, че са постигнати значителен напредък, както и че доказателствената основа 
за онагледяване на необходимостта и пропорционалността на обвързващите действия на ЕС е 
много слаба.

Оценка на правителството на финансовите последици от действията на ЕС

1.41Предложението за директива няма последици за бюджета на ЕС, но правителството, 
позовавайки се на данни от оценката на въздействието, изготвена от Комисията, изчислява, че 
общата стойност на разходите на допуснатите до борсова търговия дружества в Обединеното 
кралство за осигуряване на съответствие вероятно ще бъде от порядъка на 9 милиона британски 
паунда за периода до 2020 г. Допълнителни разходи ще бъдат свързани с контрола на състава 
по съветите от гледна точка на съотношението между половете и предприемането на 
принудителни действия спрямо дружествата, допуснати до борсова търговия, които не 
отговарят на изискванията.

Заключение

1.42 Не се съмняваме, че са налице значителни структурни и културни бариери, които 
продължават да пречат на усилията за постигане на по-балансирани и разнообразни 

                                               
37 Вж. параграфи 41-5 от Обяснителния меморандум на министъра.
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управителни съвети. Липсата на разнообразие не засяга само жените, а равенството между 
половете е област, в която ЕС има безспорна компетентност за действие. Бавният темп на 
напредък при увеличаването на равнопоставеността между половете в управителните съвети 
обуславя, а Комисията предвижда, че ще отнеме още 40 години или повече, за да се постигне 
балансирано представителство. Също така отбелязваме, че въпреки неотдавнашните усилия в 
Обединеното кралство, Комисията прогнозира, че при запазване на настоящите тенденции, едва 
17% от дружествата, допуснати до борсова търговия в Обединеното кралство, които попадат в 
обхвата на директивата, ще имат поне 40% жени директори (с и без изпълнителни функции) до 
2020 г.38 Въпреки това, фактът, че ЕС има компетентност да действа, а Комисията няма 
търпение да го направи, не означава, че дейностите на ЕС непременно са оправдани.

1.43 Споделяме загрижеността на правителството, че предложеното от Комисията действие 
много се доближава до въвеждането на задължителна квота за дела на жените, представени в 
управителните съвети, макар и тук да се изразява по отношение на количествена цел. Първата 
част на проверката за спазване на принципа на субсидиарност предвижда, че ЕС може да 
действа „само в случай и доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от държавите членки.“.39 Комисията подчертава различните 
подходи, предприети от държавите членки – някои въвеждат задължителни квоти, други 
определят незадължителни цели, трети предлагат доброволни, движени от стопанския сектор, 
инициативи, някои не предприемат абсолютно никакви действия – и изказва предположение, 
че напредъкът към по-балансирано представителство на половете в управителните съвети ще 
бъде твърде бавен. Ние обаче отбелязваме, че много национални мерки са били въведени през 
последните една или две години, и считаме, че е твърде рано те да бъдат отписвани като 
неефективни. Считаме, че е необходимо допълнително време, за да се обмисли и оцени кое 
функционира (или не функционира) добре и какъв осезаем напредък е постигнат, преди да се 
стигне до заключението, че държавите членки не желаят да предприемат действия или че 
мерките, които те въвеждат, ще бъдат неефективни.

1.44Комисията посочва съпротивата от страна на деловите среди като евентуален фактор, 
който обяснява защо някои държави членки не са склонни или не показват готовност да 
предприемат действия, и се застъпва за действия на равнището на ЕС с цел да се гарантират 
„равнопоставени условия на конкуренция“. При все това голяма част от анализа на 
предложението на Комисията се основава на силата на икономическите аргументи в полза на 
въвеждането на по-голямо многообразие в управителните съвети като средство за подобряване 
на управлението и резултатите на предприятията. Поради това изглежда, че има повече, а не 
по-малко, причини държавите членки да предприемат действия самостоятелно, за да 
насърчават по-добрия баланс между половете в управителните съвети като средство за 
осигуряване на конкурентно предимство.

1.45Комисията посочва още две причини за обосноваване на действията по втората част на 
проверката за спазване на принципа на субсидиарност, която изисква доказателства за това, че 
дейностите на равнището на ЕС ще бъдат по-ефективни при постигането на по-голям баланс 
между половете. На първо място, тя сочи, че различните нормативни подходи могат да доведат 
до „практически затруднения“, които могат да окажат отрицателно въздействие върху 
вътрешния пазар. Посочените примери включват възможността дадено дружество с твърде 

                                               
38 Вж. стр.45 и 46 от ADD 2.
39 Вж. член 5, параграф 3 от ДЕС.
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малко жени директори да бъде изключено от обществени поръчки или да срещне трудности 
при установяването на дъщерно дружество в друга държава членка. Липсата на прозрачност на 
процедурите за набиране и подбор на кандидати за длъжностите в управителните съвети може 
също да представлява ограничение на свободното движение в рамките на вътрешния пазар и да 
оказва въздействие върху решенията на инвеститорите. Въпреки че приемаме, че всичко това е 
теоретично възможно, считаме, че е необходимо Комисията да събере много по-убедителни 
доказателства за проблемите, които действително възникват във вътрешния пазар, преди да 
заяви, че действията на равнището на ЕС са обосновани с оглед на съгласуването на 
различните национални подходи.

1.46Второ, ние приемаме, че увеличаването на участието и видимостта на жените, заемащи 
висши ръководни длъжности, на които се вземат икономически решения, може да окаже 
положителен ефект върху участието на жените на пазара на труда и да допринесе за 
постигането на водещата цел на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта. Както беше 
посочено по-горе обаче, ние считаме, че е прекалено рано да се заключава, че видът действия 
на ЕС, предложен от Комисията, е непременно единственият или най-добрият начин за 
постигане на това.

1.47Ние приветстваме усилията, положени от Комисията, както в нейния обяснителен 
меморандум, придружаващ предложението за директива, така и в съображенията в 
предложението, за подробно излагане на основата за предприемането на действия на 
равнището на ЕС. В действителност обосновката в съображенията, простираща се в девет 
страници, е значително по-дълга от оперативните разпоредби на предложението за директива, 
които възлизат на 11 члена и обхващат пет страници. Ние считаме, че това свидетелства за 
безпокойството в рамките на самата Комисия по отношение както на обосновката на 
законодателството, така и на естеството на предложеното законодателство. Ние признаваме, че 
Комисията е направила опит да укаже до някаква степен количественото и качественото 
въздействие на действията на равнището на ЕС, в сравнение с това, което може да се очаква, 
ако ЕС не предприеме никакви действия, но изразяваме съмнение дали тя е представила 
достатъчно доказателства за транснационалното въздействие или за друго значимо отражение 
върху функционирането на вътрешния пазар. Поради това препоръчваме Камарата да изпрати 
приложеното мотивирано становище до председателите на институциите на ЕС преди 15 
януари 2013 г., след разисквания на Камарата.

1.48 Междувременно, ние възнамеряваме да държим предложението за директива под контрол, 
но сме съгласни да изясним съобщението. Бихме искали да приветстваме мнението на 
министъра относно точността на прогнозата на Комисията, че едва 17% от дружествата, 
допуснати до борсова търговия в Обединеното кралство, които попадат в обхвата на 
директивата, ще имат поне 40% жени директори (с и без изпълнителни функции) до 2020 г.
Също така призоваваме министъра, като се има предвид този бавен темп на напредък, да 
обясни защо счита, че мерките, предложени от Комисията, ще бъдат „контрапродуктивни“ и ще 
създадат „повече, а не по-малко, бариери за жените и по-слабо ефективни управителни 
съвети.“40 И накрая, с нетърпение очакваме да разберем резултатите от консултациите на 
правителството със заинтересованите страни и призоваваме министъра да представи доклади за 
напредъка на преговорите.

                                               
40 Вж. параграф 24 от Обяснителния меморандум на министъра.


