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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

18.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(20/2013)

Относно: Мотивирано становище от Камарата на депутатите на Чешката република, 
относно предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции за дружествата, допуснати до борсова търговия, и 
свързани с това мерки
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на 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, на Съвета и на 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 депутатите на 
Чешката република, относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Парламентът на Чешката република
КАМАРА НА ДЕПУТАТИТЕ

2012 г.
6-ти парламентарен мандат

274-та

РЕЗОЛЮЦИЯ
на

комисията по европейските въпроси
от 39-ото й заседание, проведено на 6 декември 2012 г. 

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 
(код на документа 16433/12, СOM(2012) 614 (окончателен))

относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите -
Балансът между половете в  ръководството на предприятията:  в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (код на документа 16428/12, 
СOM(2012) 615 (окончателен))

___________________________________________________________________________

Комисията по европейските въпроси след като изслуша информацията, 
предоставена от заместник-министъра на труда и социалните въпроси Zdeňеk Kadlec, 
генералния директор на дирекцията за международни отношения към Министерството 
на правосъдието магистър Zuzanа Fišerová, след като изслуша информацията, 
предоставена то докладчиците депутатите Soňa MARKOVÁ и Viktor Paggio и след 
разисквания

одобрява   становището, приложено към настоящата резолюция.

подпис: Soňa Marková  
подпис: Josef Šenfeld подпис: Viktor Paggio подпис: Jan Bauer 
верификатор на комисията: докладчици на комисията председател на 

комисията  
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Приложение към резолюция № 274

Предложение 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

СOM(2012) 614 (окончателен) код на Съвета 16433/12
Междуинституционално досие 2012/0299/COD

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите - Балансът между половете в ръководството на 
предприятията:  в подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж 

СOM(2012) 615 (окончателен) код на Съвета 16428/12

 Правно основание:
Член 157, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
[предложение за директива СОМ (2012) 614 окончателен].
Документ с информационен характер [съобщение – СOM(2012) 615 окончателен].

 Дата на изпращане до Камарата на депутатите чрез комисията по 
европейските въпроси: 
21. 11. 2012 г.

 Дата на разглеждане в комисията по европейските въпроси:
29. 11. 2012 г. (1-ви етап)

 Процедура:
Съвместно вземане на решение [предложение за директива – СOM(2012) 614 
окончателен].
Документът не подлежи на гласуване в Съвета [съобщение – СOM(2012) 615 
окончателен].

 Предварително становище на правителството (съгласно член 109а, параграф 1 
от Правилника за дейността на Камарата на депутатите):
от 30. 11. и 27.11 2012 г., предоставено на комисията по европейските въпроси на 
5.12.2012 г. чрез системата ISAP.

 Оценка от гледна точка на принципа на субсидиарност:
Предложение за директива СOM(2012) 614 окончателен не отговаря на принципа 
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на субсидиарност (вж. по-долу).

 Обосновка и предмет:

1. Общи:
Положителните мерки (на английски език affirmative action или positive action), 
които понякога на чешки се превеждат противно на оригиналния смисъл като 
позитивна дискриминация, което носи отрицателна конотация 1, обхващат широк 
набор от мерки, чрез които държавата се стреми да подобри положението на групи, 
които фактически се намират в неблагоприятно положение, които са в 
неравностойно положение спрямо останалите групи. Положителните мерки 
съответно са свързани най-вече с материалната равнопоставеност; прилагат се, 
когато средствата на формалното равенство не постигат търсените цели. Средствата 
на положителните мерки се използват в правните системи на много държави; преди 
всичко в тези, в които групи от населението са изправени пред расова 
дискриминация или дискриминация, основана на принадлежност към каста, 
например САЩ, Индия и Република Южна Африка. 

С поставянето на определени групи в благоприятно положение чрез положителни 
мерки обаче се стига до дерогация от механизмите на формалната справедливост в 
смисъла на равното третиране, затова дерогацията следва да бъде предшествана от 
сериозни обстоятелства. Специализираната литература2, която разглежда въпросите 
на дискриминацията посочва четири сфери, които обосновават положителните 
мерки: 

- компенсиране на предишни щети
- преразпределяне на собствеността,
- по-голямо представителство за малцинствените групи в обществото, 
- по-голяма социална справедливост, намаляване на социалното напрежение.

Към категорията „по-голямо представителство на малцинствените групи в 
обществото“ (в смисъл групи от обществото, които са по-слабо представени) спадат 
и мерки, чиято цел е да се подобри балансираното представителство на половете и 
да се увеличи броят на жените на висши и средни ръководни позиции. Особено 
небалансирано е положението в ръководните и надзорните органи на 
предприятията. Според данни на Европейската комисия жени са само 13,7%  от 
членовете на ръководните и надзорните органи на предприятията, жени са 15% от 
директорите без изпълнителни функции на дружествата и само 3,2% от  
председателите. Като се вземе предвид обстоятелството, че 60% от завършващите 

                                               
1 Сравни звученето на обяснителния меморандум към СОМ(2012)614. Чешкият превод на предложението 

за директива противно на понятията, приети в специализираната литература и официалния превод на 
английски, италиански, френски и испански, използва именно понятието „позитивна дискриминация“. 
Понятийният маркер на дискриминацията е поставянето в неблагоприятно положение, докато обратно 
понятийният маркер на положителните мерки е поставянето в благоприятно положение на групи, които 
досега са били в неблагоприятно положение.  Вж. Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a 
diskriminace. Прага: C.H. Beck, 2007 г., стр. 22 и следваща. Още по темата вж. например Havelková B. 
Rovnost v odměňování žen a mužů. Прага: Auditorium, 2007 г.

2 По-точна Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Прага: C.H. Beck, 2007 г., стр. 28. 
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висше образование са жени, Комисията е стигнала до убеждението, че е необходимо 
да бъде предложен правен инструмент, въз основа на който да се увеличи участието 
на жените в управлението на дружествата. 

Европейското общество активно обръща внимание на проблема с участието на 
жените в процеса на вземане на решения още от 1984 г.1 В стратегията за 
равнопоставеност между жените и мъжете от 2010 г. Европейската комисия посочи 
този въпрос като един от своите приоритети. През 2011 г .  Комисията започна 
инициативата „Ангажимент за участие на жените в управителните съвети в Европа“, 
чрез която призова дружествата, допуснати до борсова търговия в Европа, 
доброволно да се ангажират с повишаване на броя на жените в своите ръководни 
органи на 30% до 2015 г. и на 40% до 2020 г. Европейският парламент в своята 
резолюция от 6 юли 2011 г. относно жените и ръководството на предприятията2

също призова дружествата към постигане на същата цел в същия срок.   Той призова 
Комисията до 2012 г. да предложи законодателство (включително квоти), в случай 
че стъпките, предприети от дружествата и държавите членки бъдат счетени за 
недостатъчни.  Европейският парламент повтори своя призив за създаване на 
законодателство в резолюцията си от 13 март 2012 г. относно равенството 
между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.3

Въпреки това когато през март 2012 г. Комисията оцени напредъка, постигнат в тази 
област, тя установи, че средното годишно подобрение в сравнение с 2003 г. е едва 
0,6%4. Това означава, че по естествен път до балансирано представителство на 
половете би се стигнало след повече от 40 години. Затова Комисията започна 
публични консултации за възможните стъпки за преодоляване на това неравновесие 
и извърши оценка на въздействието с оглед разходите и ползите от евентуално 
бъдещо регулиране в тази област. Резултат от тази дейност е съобщението 
„Балансът между половете в ръководството на предприятията: в подкрепа на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“(СОМ (2012) 615 окончателен)и 
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 (СОМ (2012) 614 окончателен).

Каквито и да са положителни мерки, независимо дали са приети на равнището на 
Съюза, или (само) на равнището на държавите членки, те трябва да спазват 
ограниченията, които са определени от Съда на ЕС в относително богатата съдебна 
практика5 относно изпълнението на директивата за антидискриминацията1. 

                                               
1 Препоръка на Съвета 84/635/ЕИО от 13 декември 1984 г. относно насърчаването на положителни 

мерки, насочени към жените.
2 2010/2115(INI).
3 Резолюция на Европейския парламент 2010/2115 (INI)  от 6  юли 2011 г. и резолюция на Европейския 

парламент от 2011/2244 (INI) 13 март 2012 г.
4 Women in decision makingin the EU – progress report, стр. 13. Достъпен на интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf

5 Вж. например решенията на Съда по дела C-450/93 „Kalanke“, C-409/95 „Marschall“, C-407/98 
„Abrahamsson“.
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- Мерките трябва да бъдат насочени към области, в които жените не са достатъчно 
представени.

- Мерките могат да дават предимство само на жени, които са квалифицирани в 
същата степен, както мъжете кандидати .

- Мерките не следва автоматично и безусловно да дават предимство на кандидати, 
които са квалифицирани в еднаква степен, а трябва също да съдържат и 
„защитна клауза“, която отчита възможността в обосновани случаи да се 
допускат изключения, за да се вземе предвид конкретната ситуация, а именно 
личното положение на всеки кандидат.

2. Положението в държавите – членки на ЕС, и в Норвегия и Исландия
Досега системата на законово задължителни квоти, включително санкции, е 
въведена в Европейския съюз от три държави членки (Франция, Италия и Белгия), 
като всички те са го направили през 2011 г. по примера на Норвегия, която е пионер 
в областта на квоти за броя на жените, и Исландия. Нидерландия и Испания също са 
приели законодателство, съдържащо квоти в полза на недостатъчно представения 
пол, въпреки че тяхното неспазване не се санкционира. Дания, Финландия, Гърция, 
Австрия и Словения прилагат квоти за участието на жени в ръководните органи 
само на контролираните от държавата дружества.

В други държави членки, които не са приели законово задължителна система на 
квоти, са приети мерки, насърчаващи присъствието на жените на висши ръководни 
длъжности въз основа на доброволния принцип (например Дания, Германия, 
Люксембург, Полша, Швеция, Обединеното кралство).

a) Норвегия
Норвегия е първата държава, въвела в своя правен ред система от законово 
задължителни квоти.  През декември 2003 г. тя приема закон, според който 40% от 
членовете на ръководните органи на акционерните дружества и на държавните 
предприятия трябва да бъдат жени. Държавните предприятия имаха срок до 2006 г. 
да изпълнят изискванията на закона, а акционерните дружества до 2008 г., като 
санкциите бяха отказ за регистрация на учредяващи се дружества, глоби или дори 
прекратяване на дружеството. 

Във връзка с опита на Норвегия се говори за т.нар. „златни поли“. Това понятие се 
използва за малка група жени, признати в корпоративния бранш, които заемат места 
в органите на значителен брой дружества. С тяхното включване в ръководните 
органи на дружествата се изпълняват изискванията на законодателството, но само 
формално. От абсолютна гледна точка много жени, които не са част от тази 
ексклузивна група на златните поли, не успяват да пробият стъкления покрив на 
дискриминацията. И обратно, натовареността на златните поли, т.е. на жени, които 
изпълняват функции в органите на много дружества, не им позволява да изпълняват 
добре задълженията си, свързани с позицията, която заемат, което води до 
нарастване на риска от намаляване на конкурентоспособността на даденото 

                                                                                                                                                  
1 Вж. например решенията на Съда по дела C-450/93 „Kalanke“, C-409/95 „Marschall“, C-407/98 

„Abrahamsson“.
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дружество.1

Въвеждането на положителни мерки в Норвегия също така е довело и до известни 
икономически разходи за норвежките дружества. Обявяването на плана за 
въвеждане на положителни мерки в Норвегия е предизвикало значителен спад в 
котировката на акциите на засегнатите дружества. Дружествата, които са били 
принудени да увеличат броя на жените в своите органи, са отбелязали спад в 
стойността си с 18% през следващите години.2  Въпреки тези отрицателни явления 
обаче норвежкото законодателство постига поставената цел - положителните мерки 
водят до 44% жени в ръководните органи на дружествата.3

б) Исландия
През  2006 г. Исландия поставя относително амбициозната цел за представителство 
на жените в размер на 50% в ръководните органи на публичните предприятия и 
дружествата, които са изцяло или преобладаващо общинска собственост. През 2010 
г. е прието законодателство, което изисква до 2013 г. жените да бъдат представени с 
минимум 40% в ръководните органи на акционерните дружества с повече от 50 
служители. 

в) Франция 
През януари 2011 г. Франция пристъпи към въвеждането на задължително 
минимално представителство на жените в размер на 40% в ръководните органи на 
дружествата, допуснати до борсова търговия, дружества с повече от 500 служители 
и дружества, чиято годишна печалба надвишава 50 милиона евро. Целта следва да 
бъде постигната до януари 2017 г., като до януари 2014 г. следва да бъде постигнато 
междинно представителство в размер на 20%. Ако дружествата не изпълнят 
законовите изисквания, на членовете на техните ръководни органи няма да бъде 
изплатено възнаграждението, свързано с изпълнението на техните функции, 
например ще бъде анулирано назначаването на членовете на ръководните органи. 

г) Италия
Съгласно закона от юни 2011 г. в Италия в ръководните органи на дружествата, 
допуснати до борсова търговия, публичните предприятия и предприятията с 
държавно участие трябва да се постигне до 2015 г. участие на 33% жени (20% до 
2012 г.). В противен случай глобата може да бъде в размер до 1 милион евро и 
разпускане на ръководните органи. 

д) Белгия
Съгласно белгийското законодателство от септември 2011 г. жените трябва да бъдат 
представени най-малко с квота от 1/3 в ръководните органи на публичните 
предприятия (до 2011/2012 г.), на дружествата, допуснати до борсова търговия (до 
2017/2018 г.) и на малките дружества, допуснати до борсова търговия (2019/2020 г.).  
Ако след определения срок жените не бъдат представени в достатъчна степен в 

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms. 

Employee Relations Law Journal. брой 38. № 3. зима 2012 г., стр. 5.
2 Ibid. 
3 Ibid.
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ръководните органи на конкретно дружество, назначаването на всички 
новоназначени или отново назначени членове на ръководния орган става невалидно. 
Ако положението не се подобри и след една година членовете на ръководния орган 
губят правото си на каквито и да са възнаграждения и обезщетения. 

 Съдържание 

a) Съобщение „Балансът между половете в ръководството на предприятията: в 
подкрепа на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (по-нататък 
наричано съмо „Съобщение“)

Съобщението очертава настоящото положение на недостатъчно участие на жените в 
ръководството на предприятията, описва основните пречки, които не дават 
възможност на жените да напредват в кариерата, и обяснява начина, по който могат 
да се постигнат структурни и необратими промени.

Европейската комисия признава в Съобщението, че липсата на баланс от гледна 
точка на пола на ръководните позиции в предприятията е само върхът на айсберга в 
далеч по-широкия контекст на неравенство в положението на мъжете и жените, 
което се корени във все още продължаващото традиционно разделение на ролите на 
мъжете и жените, разделението на труда, ориентацията на жените и мъжете при 
избора на образование и концентрацията на жените само в няколко трудови 
области, които често са по-малко ценени и по-лошо платени.  Основна пречка за 
жените, които се стремят към ръководни длъжности са липсващите мерки за 
съвместяване на професионалните и семейните задължения. Комисията отделя 
внимание и на т.нар. проблем на стъкления таван, т.е. пречки, които са поставяни 
пред жените при развитието им в кариерата, и недостатъчната прозрачност при 
наемането и повишаването.

Съответно в Съобщението Комисията представя мерки, които да бъдат приети на 
равнище държави членки, с цел да се осигури по-добър баланс между половете при 
ръководните длъжности в предприятията и стига до заключението, че от гледна 
точка на постигнатия конкретен напредък и от гледна точка на вида мерки, приети 
на национално равнище, разликата между държавите – членки на ЕС, непрекъснато 
се увеличава. Като се позовава на икономически изследвания (преди всичко Credit 
Suisse, изследователски институт (август 2012 г.) „Gender diversity and corporate 
performance“ и изследователската дейност на Deutsche Bank (2010) „Towards 
gender-balanced leadership“) Комисията счита за очевидно, че балансът между 
половете в ръководните и надзорните органи води до иновативни идеи, повишаване 
на конкурентоспособността и ефективността и към по-добро корпоративно 
управление. Тъй като отделните национални инициативи определят различни 
изисквания за корпоративно управление и различни санкции по отношение на 
европейските предприятия, които могат да бъдат пречка за функционирането на 
вътрешния пазар, по тази причина Европейската комисия счита, че е необходимо да 
се предприемат действия на равнище Съюз като цяло. Комисията се насочва към 
дружествата, допуснати до борсова търговия (с изключение на малките и средни 
предприятия, за които спазването на квотите би означавало прекомерна 
административна тежест), поради тяхното значение за икономиката, видимостта им 
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и въздействието им върху пазара на ЕС. 

Поради това Европейската комисия предлага законодателни мерки под формата на 
минимална цел, която е 40% участие на недостатъчно представения пол сред 
директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия, която трябва да бъде постигната до 2020 г. или до 2018 г. в случая на 
дружествата, допуснати до борсова търговия, които са публични предприятия. Тази 
мярка следва да бъде съпътствана от ефективни, пропорционални и възпиращи 
санкции, в случай на нейното нарушаване, и следва да бъде ограничена във времето. 

Комисията счита, че законодателните мерки следва да бъдат съпътствани от 
политически и финансови мерки. Комисията се ангажира да настоява държавите 
членки да прилагат и за публичния сектор предлаганите за частния сектор мерки 
Също така Европейската комисия ще: 
- подкрепя инициативи, насочени към борбата срещу стереотипното схващане на 

ролята на жените и на мъжете в обществото, на пазара на труда и при 
ръководните длъжности;

- допринася за създаването на социална, икономическа и предприемаческа среда, 
която да насърчава балансираното присъствие на мъжете и жените на ръководни 
позиции;

- повишава осведомеността за търговските и икономическите аргументи, които 
показват ползата от равнопоставеността на мъжете и жените и балансираното 
представителство на половете в процеса на вземане на решения;

- подкрепя и наблюдава напредъка, водещ към балансирано участие на жените и 
мъжете на позиции, свързани с вземане на решения в целия ЕС.

б) Предложение за директива за подобряване на баланса между половете сред 
директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, и свързани с това мерки

Предложението за директива съдържа правила за осигуряване на по-добър баланс 
между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, 
допуснати до борсова търговия.

В член 4, параграфи 1 – 3 се предвижда задължение за държавите членки да 
гарантират, че дружествата, допуснати до борсова търговия, в чиито управителни 
съвети членовете на по-слабо представения пол заемат по-малко от 40 % от 
позициите, извършват назначенията на тези позиции въз основа на сравнителен 
анализ на квалификациите на всеки кандидат, като прилагат ясни и неутрално 
формулирани критерии, при които броят на такива позиции следва да отговаря 
възможно най-много на дела от 40%, но без да надхвърля 49%. При подбора за тези 
позиции приоритет ще има кандидатът от по-слабо представения пол, ако този 
кандидат има същите квалификации като кандидат от другия пол, при условие че 
обективната сравнителна оценка на всички критерии, свързани с кандидатите, 
насочва избора в полза на кандидата от другия пол. Тази относително сложна 
нормативна конструкция предвижда, просто казано, механизъм за преференциален 
избор за позиции в надзорните органи или на директорите без изпълнителни 
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия (по-нататък само надзорни 
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органи). При конкурс за позиция в надзорни органи на дружествата, допуснати до 
борсова търговия, предимство има кандидатът, който е от пола в неравностойно 
положение, когато се избира между двама еднакво квалифицирани кандидати. Ако 
кандидатът, който спада към недостатъчно представения пол, е по-слабо 
квалифициран, задължението за предимство не се прилага.  

Предложението за директива в член 4, параграф 4 също така задължава държавите 
членки да гарантират, че на неуспял кандидат, се предоставят критериите, на които 
се основава изборът на кандидати, например съображенията, които насочват избора 
в полза на кандидата от другия пол. Предложението за директива също така в член 
4, параграф 5 определя задължение за държавите членки да въведат института на 
обръщане на доказателствената тежест в случаите на спорове, свързани с
неизпълнение на задълженията на дружествата съгласно член 4, параграфи 1 – 3. 

Докато предишните разпоредби изрично определят механизми, отнасящи се до 
висшите ръководни органи без изпълнителни функции на търговските дружества, 
член 5, параграф 1 от предложението за директива въвежда задължение за 
дружествата, допуснати до борсова търговия, да поемат индивидуални ангажименти 
по отношение на балансираното участие и на двата пола сред изпълнителните 
директори, които трябва да бъдат изпълнени най-късно до 1 януари 2020 г., или за 
дружествата, допуснати до борсова търговия, които са публични предприятия — до 
1 януари 2018 г.   Но без да се определят задължителни критерии за тези 
индивидуални ангажименти, както е в член 4. Съгласно член 5, параграф държавите 
членки гарантират, че дружествата, за които се отнася настоящата директива 
редовно уведомяват националните органи за състава на своите управителни и 
надзорни органи. Ако дружествата не изпълняват целите, посочени в член 4 и член 
5, параграф 1, те са задължени заедно с горепосочената информация да представят и 
обосновка защо не са спазили тези задължения и какви мерки, възнамеряват да 
предприемат с оглед на тяхното изпълнение.    

Член 6 от предложението за директива съдържа разпоредби относно санкциите. 
Държавите членки са задължени да приемат ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. Член 6, параграф 2 съдържа неизчерпателен списък на 
евентуални санкции; сред тези санкции могат (но не трябва) да бъдат 
административни глоби или санкцията невалидност на акта на назначаване или 
избор на надзорен орган или органи без изпълнителни функции, ако те са 
извършени в противоречие с изискванията на предложението за директива. 

 Положението в Чешката република

Чешката република, що се отнася до дела на жените в ръководните органи1 на 
големите дружества, допуснати до борсова търговия, се намира в средно положение 
- съотношението на жените в тези органи е 15,4% спрямо европейската средна 
стойност от 13,7%. 

                                               
1 С оглед на двойната система на управление на акционерните дружества в Чешката република както в 

управителните органи, така и в надзорните органи.
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Нито една жена не е нито председател на ръководен орган, нито генерален директор 
на тези дружества. Несъответствието обаче е видимо и дългосрочно. 

Социалноикономическото развитие и спецификата на правната система в Чешката 
република водят до това, че броят на дружествата със седалище в Чешката 
република и допуснати до борсова търговия на националната фондова борса, в 
сравнение с другите държави е относително ограничен. Съответно предлаганият акт 
според данните на Европейската комисия би засегнал 10 – 20 дружества, допуснати 
до борсова търговия в Чешката република. Ако се вземе предвид също така 
ограниченият брой на функционалните места в надзорните органи на дружествата, 
които са засегнати от предлагания акт, може да се стигне до разумното 
предположение, че предлаганият акт ще има много ограничено 
социалноикономическо въздействие в Чешката република. Не може обаче да се 
изключи, че предложението може да бъде прелюдия към по-интензивна 
законодателна дейност на ЕС, насочена към баланса между мъжете и жените в 
областта на цялото трудово право, което ще окаже широко въздействие върху 
държавите членки („политика на отворените врати“).

 Въздействие:

Общо възражение на критикуващите въвеждането на положителни мерки, особено 
под формата на квоти в дружествата, е отхвърлянето на меритократичния принцип
като основен критерии при избора на най-подходящи кандидати за изпълнителни 
надзорни длъжности. Частните дружества, които на пазара са изложени на 
конкуренцията на другите участници, по принцип редуцират критериите за избор на 
кандидати до такива интелектуални и лични качества, които да им позволят да се 
представят най-добре при надпреварата на пазара. Други критерии носят риск от 
намаляване на професионалния стандарт, с което може да спадне и 
конкурентоспособността на засегнатото дружество1.

Във връзка с това е необходимо да се подчертае, че не може да се изхожда от опита 
на държавите членки, които са въвели в своя правен ред системата на законово 
задължителни квоти, включително санкции, тъй като – с оглед на тяхното 
въвеждане през 2011 г. – такъв опит практически не съществува. Когато става върос 
за оценка на въздействието на въвеждането на квоти за жени в ръководството на 
дружествата в Норвегия, според един от анализите2 разпоредбите са оказали 
отрицателно въздействие върху стойността на засегнатите дружества. Причината 
обаче не е във факта, че в ръководството на дружествата са заседавали повече жени, 
а във факта, че е ставало дума за жени, които са млади и имат минимален 
практически опит. 

Приемането на положителни мерки също така би означавало по-големи 
административни разходи за засегнатите дружества. Това се признава и от 

                                               
1 Приблизително вж. например Nicolson D. Affirmative Action in Legal Profession. Journal of Law and 

Society. том 33. № 1. март 2006 г., стр. 115 и следваща. 
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive   Exogenous 

Shock,  University of Michigan (май 2010 г.).
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Европейската комисия, която изключва малките и средни предприятия от 
приложното поле на предлагания акт именно заради прекомерната административна 
тежест. Увеличаването на административната тежест обаче според Комисията може 
да се обоснове „с приходи под формата на по-висока ефективност, иновативни 
идеи и повишаване на конкурентоспособността на предприятията“ и съответно и 
на цялата икономика на Съюза1.

С оглед въвеждането на института на обръщане на доказателствената тежест в 
националната правна система, може да се констатира, че този институт вече е 
въведен в правната система на Чешката република във връзка с изпълнението на 
Директива № 97/80/ЕО относно тежестта на доказване в случаите на 
дискриминация, основана на пола и съответно Директива 2000/78/ЕО за създаване 
на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Това е 
извършено с член §133a от закон № 99/1963 Сб., граждански процесуален кодекс, 
както е изменен впоследствие.

 Становище на правителството на Чешката република: 

Правителството на Чешката република чрез компетентното длъжностно лице от 
Министерството на труда и социалните въпроси и съответното компетентно 
длъжностно лице от Министерството на правосъдието изразява принципно 
несъгласие с предложението за директива, като изразява и редица възражения по 
отношение на Съобщението. Според правителството на Чешката република 
предлаганата регулация е в противоречие с принципа на субсидиарност и 
пропорционалност. Според становището на правителството на Чешката република 
предлаганата правна основа не позволява приемането на предлагания акт на 
равнище Съюз. Чешката република също така има редица принципни възражения 
към самото съдържание на предлагания акт. 

 Становище на отдела по европейски въпроси към Парламентарния институт:

Правна основа на предложението за директива
Европейският съюз може да прилага своите правомощия в борбата срещу 
дискриминацията като приема мерки за укрепване на принципа за равни 
възможности и принципа за равно третиране по смисъла на член 157, параграф 3 от 
ДФЕС2.  Въпреки това съгласно член 157, параграф 4 от ДФЕС3, принципът за равно 

                                               
1 Съобщение COM(2012) 615, стр. 15
2 Член 157, параграф 3 от ДФЕС:  „Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и социален комитет, 
приема 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. “

3 Член 157, параграф 4 от ДФЕС:  За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и 
жените в професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава членка да 
запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на 
професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира 
неизгоди в професионалната кариера. 
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третиране не е пречка за държавите членки да приемат положителни мерки за 
улесняване упражняването на професионална дейност от недостатъчно 
представения пол. Съответно въпросът е дали разпоредбите на член 157, параграф 4 
от ДФЕС представляват специфична разпоредба на член 157, параграф 3 от ДФЕС в 
смисъл, че възможността за приемане на положителни мерки в областта на равното 
третиране е запазена за държавите членки.  В случай че бъде възприето подобно 
тълкуване на посочените разпоредби, не може да се изключи противоречие на 
предлагания акт с принципа на предоставянето на правомощия, тъй като избраната
правна основа – член 157, параграф 3 от ДФЕС, може да бъде считана за 
недопустима от гледна точка на прилагането на правомощията на ЕС.  Ако обаче 
предлаганите мерки се считат за мерки от областта на прилагането на принципа за 
равни възможности, а не равно третиране, посочените доводи не могат да бъдат 
приложени – правомощието на държавите членки в член 157, параграф 4 от ДФЕС е 
ограничено само до приемането на положителни мерки именно в областта на 
равното третиране. От тази гледна точка член 157, параграф 3 от ДФЕС е допустим 
като правна основа на предложението за директива.  

 Проблемно от гледна точка на член 157, параграф 3 от ДФЕС, като правна основа, 
може да се окаже приемането на положителни мерки в областта на корпоративното 
управление, тъй като член 157, параграф 3 от ДФЕС се отнася до въпросите, 
свързани с труда и заетостта. Ограничителното тълкуване на понятието „труд“ 
(англ. ез. „occupation“) може да доведе до заключението, че сферата на 
компетентност на ЕС се отнася само до работниците и служителите, респективно до 
трудовите правоотношения, а не до членовете на надзорните/изпълнителните 
органи на дружествата, чието отношение с дружеството не се регулира от трудовото 
законодателство. Съществува въпросът дали толкова тясно тълкуване е подходящо, 
тъй като в обичайното си значение думата „труд“ може да обхваща всякаква 
дейност, изпълнявана въз основа например на трудов договор, договор за изработка 
или за поръчка, включително изпълнението на функциите на член на 
надзорен/ръководен орган на търговско дружество. Може да се изхожда от 
съображението, че ако в учредителните договори държавите членки са имали 
намерение да предоставят на Съюза правомощие само в областта на заетостта, те 
биха ограничили материалното приложно поле на разпоредбите на член 157,
параграф 3 от ДФЕС именно и само в тази област1. За такова тълкуване 
свидетелства също устойчивата номенклатура на директивите за равното третиране. 
Например материалното приложно поле на Директива № 2000/78/ЕО на Съвета за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите е насочено, съгласно член 3, параграф 1, буква в) не само към областта 
на трудовите правоотношения, или заетостта, но се отнася и за дейността на 
самостоятелно заети лица и професии.  

Използването на член 19, параграф 1 от ДФЕС2, като правна основа също е 
                                               
1 За такова тълкуване свидетелства и обширното тълкуване на Съда на ЕС в областта на борбата срещу 

дискриминацията.
2 Член 19, параграф 1 от ДФЕС:   Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на 

правомощията, които те предоставят на Съюза, Съветът може с единодушие, в съответствие със 
специална законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, да приема 
необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, 
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възможно. Член 19, параграф 1 от ДФЕС дава правомощия на Съюза да приема 
подходящи мерки за борба срещу дискриминацията, основана на пола. Въпреки че в 
обяснителния меморандум към предложението за директива не е експлицитно 
заявено, че предвидените мерки се предприемат в рамките на борбата срещу 
дискриминацията, това имплицитно произтича от характера на мерките.  Чрез 
аргументиране a maiori ad minus може да се стигне до заключението, че ако на 
Съюза е предоставено правомощие в областта на борбата срещу дискриминацията, 
то той може да приема и отделни мерки, които са пряко свързани с борбата срещу 
дискриминацията. Ако обаче Комисията използва този член за правно основание на 
предложението за директива, то тя би била разглеждана по специалната 
законодателна процедура, което означава наред с другото единодушно одобрение в 
Съвета (за разлика от квалифицираното мнозинство в Съвета, необходимо при 
обикновената законодателна процедура, с което се приемат мерки на основание 
член 157, параграф 3 от дФЕС).    

Съответствие на предложението за директива с принципа на субсидиарност 
Според принципа на субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от ДЕС „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“. Правото да се приемат положителни мерки за прилагане на 
принципа за равно третиране, съгласно разпоредбите на член 157, параграф 4 е 
изрично посочено във връзка с държавите членки. Разпоредбите отразяват 
политическата чувствителност на областта, свързана с приемането на положителни 
мерки и позволяват на държавите членки да изпълняват своите правомощия в тази 
област с оглед на своето културно, историческо и юридическо развитие. Съответно 
не е без значение съображението дали регулация на равнище Съюз би могла да 
отрази в достатъчна степен тези феномени (например разликите в 
дуалистичния/моничния модел на акционерното дружество, характера на 
правоотношението на члена на изпълнителните/ръководните органи на 
акционерните дружества и т.н.) и дали хармонизацията на тази област не се 
отдалечава твърде много от реалните нужди на дружествата, които произтичат от 
различните социокултурни реалии в отделните държави членки.  

Европейската комисия защитава необходимостта от въвеждане на задължителни 
квоти на равнище Съюз с твърдението, че само регулация на равнището на целия 
Съюз може да ограничи нежелателната надпревара на държавите членки в областта 
на равното третиране (т.нар. race to the bottom) и да насърчи досега колебаещите се 
държави членки, които имат опасения относно приемането на национални 
положителни мерки с оглед евентуалното поставяне на собствените им дружества в 
неблагоприятно положение. 

                                                                                                                                                  
религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или 
сексуалната ориентация. 
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Съответствие на предложението за директива с принципа на пропорционалност
В член 5, параграф 4 от ДЕС се посочва, че съгласно принципа на 
пропорционалност съдържанието и формата на дейност на Съюза не надхвърлят 
необходимото за постигане на целите на Договорите.  Досега три държави членки 
на ЕС са въвели законово задължителни квоти, всички през 2011 г .   Опит от 
практическото прилагане на квотите – и с оглед на дългия период на vacatio legis –
реално не съществува. Подходящо при това положение е да се изчака, за да се 
установи какви последствия ще има въвеждането на законово задължителни квоти в 
трите държави членки и едва на базата на техния опит да започне подготовката на 
законово задължителни мерки за всички държави – членки на ЕС. Въвеждането на 
законово задължителни квоти може да се счита за крайна мярка, която се използва, 
в случай че всички останали по-слаби мерки не са дали резултат. С оглед на това, че 
Комисията стартира инициативата „Ангажимент за участие на жените в 
управителните съвети в Европа“ едва през 2011 г., като чрез нея дружествата, 
допуснати до борсова търговия, бяха призовани доброволно да се ангажират да 
увеличат участието на жени в своите ръководни органи до 30% до 2015 г. и до 40% 
до 2020 г., решението, основаващо се на законово задължителни квоти, изглежда 
преждевременно, тъй като не са изчерпани всички средства, например други не 
толкова инвазивни мерки, като механизми за координация (отворен метод на 
координация) или други инструменти, посочени в член 153, параграф 2, буква а) от 
ДФЕС, сред които са например увеличаването на знанията, подобряването на 
обмена на информация и добри практики, подкрепа за иновативните подходи и т.н. 

 Предвиден график за разглеждане на предложението от институциите на ЕС:
Към момента няма данни.

 Заключение:

Комисия по европейските въпроси

1. взима предвид  съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Балансът 
между половете в ръководството на предприятията:  в подкрепа на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и рамковата позиция на правителството относно 
същото Съобщение;

2. взима предвид   предложението за директива за подобряване на баланса между 
половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати 
до борсова търговия, и свързани с това мерки;

3. счита, че    евентуалното определяне на законово задължителни квоти представлява 
извънредно и крайно решение, което може да бъде прието само след обширни 
разисквания в националните парламенти и към което може да се пристъпи само в 
случай че всички останали мерки, основани на принципа на доброволното участие, 
не са дали резултат;



PE506.013v01-00 16/16 CM\927381BG.doc

BG

4. поради това призовава правителството   да изрази несъгласие с предложението за 
директива по време на заседанията на Съвета на ЕС;

5. в съответствие с Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност приема мотивирано становище 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; в съгласие с 
правителството на Чешката република комисията по европейските въпроси   счита   
, че предложението за директива противоречи на принципа на субсидиарност, тъй 
като приемането на положителни мерки в съответствие с член 157, параграф 4 от 
ДФЕС би следвало да се извършва възможно най-близо до гражданите, в този 
случай на равнище държави членки;

6. счита за несполучлива датата на публикуване на толкова важно предложение с 
оглед на факта, че част от осемседмичния срок за приемане на мотивирано 
становище съвпадна с периода на коледните празници, което доведе до фактическо 
съкращаване на времето за обсъждане в националните парламенти;

7. възлага на своя председател, в съответствие с Правилника за дейността на 
Камарата на депутатите и чрез председателя на Камарата на депутатите да предаде 
настоящата резолюция, приета от комисията по европейските въпроси, на 
правителството, председателя на Сената, председателя на Европейския парламент, 
председателя на Съвета и председателя на Европейската комисия;

8. изисква правителството да я информира относно приетите мерки и за по-
нататъшното развитие на преговорите.
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