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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно рамка за корпоративно управление за европейските дружества
(2011/2181(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 5 април 2011 г. относно 
Европейската рамка за корпоративно управление (COM(2011)0164), 

– като взе предвид резолюцията си от 18 май 2010 г. относно деонтологичните 
въпроси, свързани с управлението на предприятията1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси  и становищата на 
комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални 
въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2011),

Общ подход

1. приветства преразглеждането на европейската рамка за корпоративно управление от 
Комисията, започнато със Зелената книга; 

2. въпреки това изразява съжаление, че в Зелената книга не са включени важни 
въпроси, свързани с корпоративното управление, като вземането на решения от 
съвета, отговорността и независимостта на директорите, конфликтите на интереси 
или участието на заинтересованите страни; 

3. в този смисъл подчертава, че трябва да се обърне внимание на важната роля, която 
играят различните комитети (одит, възнаграждения и назначаване) в доброто 
управление на дружеството, и призовава Комисията да засили тяхната роля;

4. счита, че за всички котирани дружества, независимо от тяхната големина, следва да 
се прилага основен набор от мерки на ЕС в областта на корпоративното управление; 

5. отбелязва, че тези мерки следва да бъдат пропорционални на големината, 
сложността и вида на дружеството; предлага, за да се определи кои мерки се 
прилагат, да се създаде система от прагове въз основа на броя на служителите и/или 
оборота;  

6. счита, че некотираните дружества над определена големина следва да изпълнят 
определени мерки за корпоративно управление,

Съвети на директорите

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0165.
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7. счита, че като цяло следва да има ясно разграничение между задълженията на 
председателя на съвета на директорите и главния изпълнителен директор; отбелязва 
обаче, че това правило следва да бъде пропорционално на големината и 
особеностите на дружеството и че това решение следва да бъде взето от събранието 
на акционерите; 

8. подчертава, че съветът на директорите трябва да включва независими личности с 
комбинация от умения, опит и квалификация, че този аспект на състава му следва да 
бъде адаптиран спрямо сложността на дейностите на дружеството и че 
председателят носи отговорността за осигуряването на правилния баланс на 
уменията в съвета;

9. на мнение е, че политиките за набиране на персонал следва да бъдат конкретни и да 
подлежат на режима „изпълнение или обяснение“;

10. призовава за увеличаване на броя на жените в съветите посредством система от 
гъвкави квоти; 

11. подчертава, че директорите трябва да отделят достатъчно време за изпълнението на 
своите задължения; счита обаче, че универсалните правила не са препоръчителни и 
че ограниченията за броя на съветите, в които може да участва даден директор, 
следва да бъдат установени индивидуално от всяко дружество;

12. изразява съгласие, че периодичното външно оценяване е полезен инструмент за 
оценка на ефективността на практиките на корпоративно управление; въпреки това 
е на мнение, че то не би трябвало да бъде задължително; 

13. подкрепя оповестяването на политиката за възнагражденията и годишния отчет за 
възнагражденията, което следва да бъде представено за одобрение от събранието на 
акционерите; подчертава обаче, че оповестяването на размера на индивидуалните 
възнаграждения на директорите със или без изпълнителни правомощия би 
представлявало нарушение на правото на неприкосновеност на личния живот и 
следва да бъде избягвано, освен ако засегнатото лице не даде съгласието си; 

14. отбелязва, че съветът е органът, който отговаря за прегледа и одобряването на 
стратегията на дружеството, която включва подхода на дружеството към риска, и 
следва да го отчита надлежно пред акционерите; счита, че екологичните и 
социалните рискове следва да бъдат включени дотолкова, доколкото оказват 
съществено въздействие върху дружеството, както вече се изисква съгласно 
законодателството на ЕС;

Акционери 

15. счита, че заинтересоваността на акционерите към дружеството следва да бъде 
насърчавана чрез засилване на тяхната роля, но че това участие трябва да бъде 
доброволен избор и никога задължение; 
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16. отбелязва, че Директивата за правата на акционерите1 утвърждава принципа на 
равно третиране на акционерите и че следователно всички акционери 
(институционални или не) имат право да получават същата информация от 
дружеството, независимо от своя дял;

17. подчертава, че институционалните инвеститори имат основното задължение да 
защитават своите инвестиции и имат отговорността да наблюдават назначения от 
тях управител на активи по отношение на стратегиите, разходите, търговията и 
нивото на заинтересованост към дружествата, в които се инвестира, и следователно 
да изискват адекватна прозрачност при изпълнението на фидуциарните задължения; 

18. в този контекст счита, че институционалните инвеститори следва да бъдат свободни 
да разработят съответните структури за стимулиране в професионалните си 
отношения с управителите на активи;

19. отбелязва, че конфликтите на интереси, включително тези с потенциален характер, 
следва винаги да бъдат разкривани и че са необходими подходящи действия на 
равнище ЕС;

20. призовава Комисията да измени Директивата за правата на акционерите, така че да 
предвиди задължителното въвеждане на електронно гласуване, за да се насърчи 
участието на акционерите и особено на трансграничните акционери; 

21. припомня на Комисията, че е необходимо ясно определение на „съгласуваните 
действия“, тъй като липсата на единни правила представлява една от основните 
пречки за сътрудничеството между акционерите; 

22. счита, че делегираните съветници играят много важна роля, но дейността им често е 
обект на конфликти на интереси; призовава Комисията да регулира в още по-голяма 
степен делегираните съветници, като обръща специално внимание на въпросите, 
свързани с прозрачността и конфликтите на интереси; на мнение е, че на 
делегираните съветници не следва да се позволява да предоставят консултантски 
услуги за дружеството, в което се инвестира;

23. счита, че дружествата следва да имат правото да знаят самоличността на своите 
собственици и че на равнище ЕС следва да бъдат определени минимални 
изисквания за хармонизация относно оповестяването на значителни дялови участия;

24. отбелязва, че защитата на миноритарните акционери е въпрос, който се урежда от 
националните разпоредби на дружественото право, а действието на Съюза би могло 
да бъде полезно за насърчаването на гласуването чрез пълномощник;

25. подкрепя насоките, съдържащи се в декларацията на Европейския форум по 
корпоративно управление относно сделките между свързани лица за котираните 
дружества от 10 март 2011 г.; насърчава Комисията да предприеме някакви 

                                               
1 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 пазар
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действия на равнище ЕС с помощта на акт с незадължителна правна сила, като 
например препоръка;

26. счита, че въпросът за схемите за дялово участие на служителите следва да бъде 
регулиран на равнище държави-членки и да подлежи на преговори между 
работодателите и служителите, и че възможността за участие в такава схема следва 
винаги да има доброволен характер;

Рамката „изпълнение или обяснение“ 

27. счита, че системата „изпълнение или обяснение“ е полезен инструмент за 
корпоративно управление; подкрепя задължителното спазване на избран от 
дружеството етичен кодекс; счита, че всяко отклонение от етичния кодекс следва да 
подлежи на смислено обяснение и в допълнение към това обяснение следва да бъдат 
описани и обяснени предприетите алтернативни мерки за корпоративно управление;

o

o          o

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


