
PR\807434BG.doc PE439.404v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 – 2014

Комисия по правни въпроси

2009/2177(INI)

4.3.2010

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно деонтологични въпроси, свързани с управлението на дружества
(2009/2177(INI))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Klaus-Heiner Lehne



PE439.404v01-00 2/7 PR\807434BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3



PR\807434BG.doc 3/7 PE439.404v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно деонтологични въпроси, свързани с управлението на дружества
(2009/2177(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 30 април 2009 г. за допълнение на 
Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО по отношение на режима на 
възнагражденията на директорите на дружества, чиито ценни книжа са допуснати 
до търговия на регулиран пазар1,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката 
на възнаграждения в сектора на финансовите услуги2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, придружаващо двете гореспоменати 
препоръки, което също беше публикувано на 30 април 2009 г. (COM/2009/0211),

– като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на 
капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на 
надзорния преглед на политиките за възнагражденията (COM(2009)0362),

– като взе предвид Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 юли 2007 година относно упражняването на някои права на акционерите на 
дружества, допуснати до регулиран пазар3,

– като взе предвид Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и 
консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по заетост и социални въпроси (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че, независимо от вида дружество или сектора, в който то развива 
дейност, редица въпроси, свързани с управлението на дружествата, са от значение в 
общия контекст на деонтологията на бизнес поведението, като например дължимата 
грижа, прозрачността, управлението на риска, действията на борда или 
упражняването на правата на акционерите; като има предвид, че последната 
финансова криза показа, че тези въпроси трябва непрекъснато да бъдат 
анализирани, за да се подпомогне намирането на решения, които да позволят на 
дружествата да се справят с настоящите предизвикателства,

                                               
1 ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 28.
2 ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22.
3 ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр.17.
4 ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр.87.
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Б. като има предвид, че кризата разкри съществуването на тясна връзка между 
управлението на риска и политиката по отношение на възнагражденията, както и 
значението на последната за механизмите за управление на правилното 
функциониране на дружествата; по тази причина управлението на риска следва 
надлежно да бъде взето предвид при формирането на политиката по отношение на
възнагражденията по начин, който да не подкопава системата от стимули, а да 
гарантира, че при наличие на силни стимули се полагат грижи за осигуряване на 
еднакво силни системи за управление на риска,

В. като има предвид, че дружествата във всички сектори споделят редица категории 
рискове, макар че някои видове риск са характерни за определени сектори (като
например рисковете, с които се сблъскват дружествата във финансовия сектор); 
като има предвид, че неуспешното прилагане на ефективно управление на риска 
беше една от най-поразителните характеристики на последната финансова криза,

Г. като има предвид, че управлението на риска следва да се разглежда и прилага по 
отношение на цялата организация, а не само на отделните оперативни отдели; то 
също така следва да бъде открито, прозрачно и да подлежи на изисквания за 
отчетност,

Д. като има предвид, че всяко решение следва да гарантира, че, когато се поема риск, 
той съответства на целта на дейността и на стратегията на дружеството; 
ефективното управление на риска следва да се разглежда като един от най-важните 
елементи на доброто корпоративно управление във всички дружества,

Е. като има предвид, че една от първите стъпки, предприети от Комисията след 
кризата, се отнасяше до политиката по отношение на възнагражденията, допълвайки 
Препоръка 2004/913/ЕО и Препоръка 2005/162/ЕО на Комисията; тя имаше за цел да 
гарантира подходяща политика по отношение на възнагражденията, излагайки най-
добри практики за нейното планиране в нова препоръка относно режима на 
възнагражденията на директорите на дружества, допуснати до регулиран пазар, и 
публикувайки препоръка относно политиката на възнаграждения в сектора на 
финансовите услуги,

Ж. като има предвид, че има различни степени на препоръки в зависимост от това дали 
дружеството е финансово (било то допуснато до регулиран пазар или не) или е 
допуснато до регулиран пазар, но не е финансово,

З. като има предвид, че по отношение на възнагражденията трябва да се вземат 
предвид няколко аспекта, като например (i) схемите за възнаграждения, 
включително тяхната структура, прозрачност и симетрия, както и връзката между 
възнагражденията и стимулите, (ii) процесът на формиране на схемите за 
възнаграждения, включително определянето на участниците, ролите и 
отговорностите, (iii) контролът над схемите за възнаграждения, като се обръща 
специално внимание на акционерите,

И. като има предвид, че някои аспекти на принципите, заложени в препоръките, 
остават неясни, като например концепцията за критериите за постигнати резултати, 
която следва да спомогне за създаването на връзка между заплащането и 
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резултатите, понятието „незадоволителни резултати“ в случай на плащания при 
прекратяване на трудови правоотношения, плащането при прекратяване на трудови 
взаимоотношения и различни компоненти на възнагражденията в сектора на 
финансовите услуги,

Й. като има предвид, че при възникване на трудности при определянето на връзката 
между заплащане и резултати, следва да се постави акцент върху ефективността на 
процеса на формиране на политиката по отношение на възнагражденията и върху 
прозрачността, като и двете следва да се основават на добро управление с ясно 
определени и разграничени роли и свързаните с тях отговорности,

К. като има предвид, че приетите решения не трябва да следват принципа „един и същ
аршин за всички“, а дружествата следва да проявяват гъвкавост, съобразявайки 
системите със собствените си нужди,

Л. като има предвид, че е необходима последваща оценка на резултатите и политиката 
по отношение на възнагражденията,

М. като има предвид, че прозрачността се оказа важен елемент от доброто управление; 
като има предвид, че тя не трябва да се свежда само до обикновено разгласяване, а 
да означава, че дружествата могат да обяснят избора на конкретна политика по 
отношение на възнагражденията,

Н. като има предвид, че разгласяването на политиката по отношение на
възнагражденията на директорите по ясен и лесно разбираем начин следва 
принципно да подпомага процеса на взимане на решения относно тази политика, в 
частност от страна на акционерите; такова разгласяване може да включва подробни 
данни за общата сума на възнагражденията и другите привилегии, предоставени на 
отделните директори, в годишните счетоводни отчети или в отчета за 
възнагражденията,

О. като има предвид, че целта на дружествата следва да бъде конструктивно участие на 
акционерите; като има предвид, че това изисква разглеждане на други мерки за 
ефективно участие на акционерите във формирането на политиката на дружеството 
по отношение на възнагражденията (като например въведената в Германия 
възможност дружествата да поискат одобрението на акционерите за политика на 
разпределяне на възнагражденията по нива чрез консултативно гласуване), особено 
предвид факта, че акционерите не винаги желаят или са готови да поемат по-
активна роля; като има предвид, че това означава също, че следва да се проучат 
пътища за гарантиране на по-далновидно, а не противодействащо поведение на 
акционерите спрямо бордовете,

П. като има предвид, че доброволните стандарти са от ключово значение за 
подобряване на резултатите на бордовете и че може да е необходим преглед на 
добрите практики,

Р. като има предвид, че целта следва да бъде създаване на компетентни бордове, които 
са способни на обективна и независима преценка; като има предвид, че 
ефективността и ефикасността на бордовете следва да бъде предмет на оценка,
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С. като има предвид, че, макар че изготвянето на законодателство в тази област може 
да се окаже по-труден и продължителен вариант от приемането на препоръки, 
подходът с приемане на акт с незадължителна юридическа сила не е 
удовлетворителен,

Т. като има предвид, че Комисията планира да даде продължение на препоръките със 
законодателни предложения, които да включат схемите за възнаграждение в 
обхвата на пруденциалния надзор, и че за тази цел тя предложи да преразгледа 
Директивата за капиталовите изисквания; като има предвид, че Комисията 
възнамерява да разгледа допълнителни мерки по отношение на небанковите 
финансови услуги,

У. като има предвид, че издадените от Комисията препоръки по отношение на 
дружествата, допуснати до регулиран пазар, могат да послужат и като общи насоки 
за разработване на най-добри практики в дружествата, които не са допуснати до 
регулиран пазар,

Ф. като има предвид, че еднаквото и последователно прилагане на всеки инструмент, 
приет в тази област в целия ЕС и от всички заинтересовани страни, е от жизнено 
значение,

1. приветства стъпките за разглеждане на деонтологичните аспекти на управлението 
на дружествата, които, както разкри последната финансова криза, далеч не са 
решени; с оглед на това приветства двете препоръки, издадени от Комисията;

2. изтъква, че въпреки това подходът с приемане на акт с незадължителна юридическа 
сила не е удовлетворителен;

3. приветства първото законодателно предложение на Комисията, което позволява на 
законодателния орган на ЕС да потърси подходящо решение на съответните 
проблеми, а именно изменение на Директивата за капиталовите изисквания;

4. отбелязва необходимостта от допълнително законодателно действие за справяне с 
проблема с различните национални правила по отношение на възнагражденията в 
дружествата в случаи, когато управители се местят от една държава-членка в друга 
в рамките на едно (холдингово) дружество, или от едно дружество в друго в 
различна държава-членка, или когато дружества се възползват от свободата на 
движение на вътрешния пазар, например чрез трансгранични сливания;

5. настоятелно призовава Комисията своевременно да прецени дали са необходими 
други изменения на секторното законодателство във финансовата област, както и 
дали някои законодателни инструменти в областта на дружественото право могат да 
помогнат за справяне с проблемите на корпоративното управление;

6. приканва Комисията да насърчи и подкрепи ефективното прилагане на мерките, 
приети на равнище ЕС, и да спази ангажимента си да представи доклад за оценка на 
прилагането на двете препоръки от страна на държавите-членки; с оглед на това 
призовава Комисията да включи в заключенията на доклада за оценка график на 
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съответните законодателни и незаконодателни действия, които могат да се окажат 
необходими последващи мерки;

7. призовава държавите-членки да приложат ефективно мерки като Директивата за 
правата на акционерите в ЕС, за да премахнат пречките и да насърчат участието на 
акционерите в гласуването, в частност трансграничното гласуване;

8. призовава всички акционери да се включат активно в преразглеждането на бизнес 
практиките и промените в бизнес културата;

9. подкрепя въвеждането на еднакви и последователни насоки относно управлението 
на риска, което към момента изглежда се урежда от различни кодекси и стандарти, 
които се прилагат само откъслечно в държавите-членки;

10. счита, че препоръките на Комисията по отношение на дружествата, допуснати до 
регулиран пазар, могат да послужат като общи насоки за разработване на най-добри 
практики в дружествата, които не са допуснати до регулиран пазар;

11. възлага на председателя на Парламента да препрати настоящата резолюция на
Съвета и Комисията.


