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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την πράσινη βίβλο της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο εταιρικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια αναλογική και ευέλικτη 
προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένου του διαφορετικού χαρακτήρα των 
ισχυόντων εθνικών πλαισίων και επιμέρους εισηγμένων εταιρειών· ζητεί να αποφευχθούν
υπερβολικές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους φιλόδοξους 
αναπτυξιακούς στόχους που θέτει η ατζέντα 2020 και τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/46/ΕΚ·

2. φρονεί ότι οι εταιρείες πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς (προγράμματα κατάρτισης, 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, τακτικά ενημερωτικά δελτία κλπ.) προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθούν, να συμμετάσχουν και να αναλάβουν ευθύνη οι μέτοχοι σε 
μεγαλύτερο βαθμό και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, με την προϋπόθεση ότι 
τούτο δεν συνεπάγεται τη δυσανάλογη επιβάρυνσή τους·

3. διαπιστώνει ότι η αποτελεσματική διοίκηση μιας εταιρείας προϋποθέτει την υποχρέωσή 
της να λογοδοτεί και να είναι διαφανής έναντι των υπαλλήλων και των μετόχων της 
καθώς και, όποτε ενδείκνυται, έναντι άλλων ενδιαφερομένων μερών·

4. φρονεί ότι στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, μπορούν να αντληθούν 
διδάγματα από τις σημαντικότερες αποτυχίες στον επιχειρηματικό κόσμο·

5. τάσσεται ωστόσο υπέρ κάποιας αυτοσυγκράτησης στο πλαίσιο αυτό, και ζητεί κάθε 
πρόταση να αξιολογείται με κριτικό πνεύμα υπό το φως των στόχων που πρέπει να 
επιτευχθούν και της σχέσης κόστους - οφέλους των εν λόγω προτάσεων·

6. δεν θεωρεί σκόπιμη μια προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε 
περίπτωσης λόγω της μεγάλης ποικιλίας των εταιρειών στην Ευρώπη και ιδίως των 
διαφορών μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών· πιστεύει σε μια προσέγγιση 
με βάση την αρχή «της συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» που περιλαμβάνει κώδικες 
βέλτιστων πρακτικών, στοχοθετημένες κανονιστικές ρυθμίσεις που βασίζονται σε αρχές, 
καθώς και ενισχυμένη εποπτεία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που εξασφαλίζει την 
αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών και διευκρινίσεων που παρέχουν 
εταιρίες, συμβάλλοντας στην βελτίωση του ελέγχου εκ μέρους των μετόχων· πιστεύει ότι 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα επιβολής όταν οι εταιρίες δεν διευκρινίζουν τους λόγους για 
τους οποίους παρεκκλίνουν από τον σχετικό κώδικα, και ότι η αδυναμία αυτή πρέπει 
επίσης να δημοσιοποιείται· υποστηρίζει την άποψη ότι οι ενισχυμένες διαδικασίες 
«συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης για συστημικές εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η 
αιτιολόγηση είναι σαφής και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους 
μετόχους για να αποφασίσουν εάν και κατά πόσο είναι ικανοποιητική·

7. τονίζει ότι η Πράσινη Βίβλος αναφέρεται μόνο στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες, αλλά πιστεύει ότι οι μη εισηγμένες εταιρείες μπορούν επίσης να επωφεληθούν 



PE474.031v02-00 4/7 AD\887971EL.doc

EL

από την χρηστή διακυβέρνηση, και προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
επιχειρηματικές οργανώσεις, να υιοθετήσει τη μη δεσμευτική καθοδήγηση των εν λόγω 
εταιρειών·

8. διαπιστώνει στο μεσοδιάστημα ότι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής της 
«συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης» πρέπει να συμπεριλαμβάνει άσκηση πιέσεων από όλα τα 
μέρη, μέσω της δημοσιοποίησης των εκθέσεων ελέγχου για τις εταιρείες·

9. διατυπώνει την άποψη ότι πρέπει να διευκολύνεται η αναγνώριση της ταυτότητας των 
μετόχων, ώστε να προωθείται ο διάλογος μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τους και 
να περιορίζονται οι κίνδυνοι κατάχρησης που σχετίζονται με την πρακτική της άσκησης 
δικαιωμάτων ψήφου χωρίς κατοχή μετοχών («empty voting»)·

10. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη να βελτιωθεί η διαδικασία
εξακρίβωσης της ταυτότητας των μετόχων και επιδοκιμάζει τις προτάσεις της στην 
οδηγία για την διαφάνεια επί του ζητήματος αυτού· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
χορηγήσουν στους εκδότες το δικαίωμα να γνωρίζουν τους εγχώριους μετόχους τους·

11. πιστεύει ότι οι κώδικες πρακτικής μπορούν να επιφέρουν αλλαγή στη συμπεριφορά και 
ότι η ευελιξία που παρέχουν οι κώδικες καθιστά δυνατή την καινοτομία η οποία μπορεί 
να αξιοποιήσει τη βέλτιστη πρακτική σε ολόκληρη την ΕΕ· φρονεί ότι η κοινή εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών θα βελτίωνε την εταιρική διακυβέρνηση στην ΕΕ·

12. πιστεύει ότι οι ισχύοντες κώδικες πρέπει να καταστούν αυστηρότεροι και ότι απαιτείται 
αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των κωδίκων και η βελτίωση της ποιότητας των 
αιτιολογήσεων· τονίζει ότι οι μέτοχοι (τόσο οι μέτοχοι πλειοψηφίας όσο και οι μέτοχοι 
μειοψηφίας) πρέπει να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση των 
εταιρειών, να συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε μια υπεύθυνη εταιρική 
διακυβέρνηση, και ότι θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να λαμβάνουν υπόψη τα 
μακροπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας· φρονεί ότι οι μέτοχοι θα πρέπει, 
μεταξύ άλλων, να έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν την πολιτική αποδοχών που 
καθορίζει η επιτροπή αποδοχών στη γενική συνέλευση· πιστεύει ότι οι μέτοχοι πρέπει να 
ενημερώνουν τις ρυθμιστικές αρχές σε περίπτωση που μια εταιρεία παρέχει μια μη 
αποδεκτή αιτιολόγηση για τη μη τήρηση ενός κώδικα πρακτικής·

13. διαπιστώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στα διοικητικά συμβούλια· καλεί την Επιτροπή να ζητεί από τις εισηγμένες 
εταιρείες να δημοσιοποιούν στην ετήσια έκθεσή τους την πολιτική τους για την 
πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένης της πολυμορφίας που σχετίζεται με το φύλο, τους 
στόχους που έχουν θέσει για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί· τονίζει ότι η διοίκηση των εταιρειών και οι πολιτικές αποδοχών πρέπει να 
τηρούν και να προωθούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 
κατοχυρώνουν οι οδηγίες της ΕΕ·

14. αναγνωρίζει ότι απαιτείται διαφάνεια όσον αφορά συναλλαγές συνδεδεμένου μέρους και 
ότι οι συναλλαγές που ενέχουν συνδεδεμένο μέρος πρέπει να κοινοποιούνται στην 
χρηματιστηριακή αρχή και να συνοδεύονται από επιστολή ανεξαρτήτου συμβούλου που 
να επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη, ή να τίθεται σε 
ψηφοφορία από τους μετόχους χωρίς συμμετοχή του συνδεδεμένου μέρους· προτείνει να 
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εκδώσει η ΕΚΑΑ κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το καταλληλότερο σημείο 
αναφοράς, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

15. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική διοίκηση μιας εταιρίας επιβάλλει ότι να είναι 
διαφανής και να λογοδοτεί έναντι των μετόχων της και, όποτε ενδείκνυται, έναντι λοιπών 
ενδιαφερομένων μερών· επιβεβαιώνει ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των 
εταιρειών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη λήψη των αποφάσεων τη 
βιωσιμότητα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι·

16. χαιρετίζει την κατάρτιση κωδίκων διαχείρισης («Stewardship Codes») για θεσμικούς 
επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει ότι πρέπει να καταρτιστεί ένας 
ευρωπαϊκός «Stewardship Code» με βάση ισχύοντα πρότυπα και σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρχές· 

17. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη θεώρηση της κατάστασης στην αγορά, και 
προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει όλες τις συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο τυχόν απαιτήσεις έχουν συντελέσει ακουσίως στην 
έλλειψη διορατικότητας· χαιρετίζει, ειδικότερα, την πρόταση της Επιτροπής να 
εγκαταλείψει την απαίτηση της τριμηνιαίας υποβολής έκθεσης που προβλέπεται στην 
οδηγία για τη διαφάνεια, η οποία συμβάλλει σε περιορισμένο βαθμό στην ενημέρωση των 
μετόχων και δημιουργεί απλώς βραχυπρόθεσμες εμπορικές ευκαιρίες·

18. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να επιλέγονται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας 
εταιρείας βάσει ευρείας δέσμης κριτηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία σε συγκεκριμένο κλάδο·

19. υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σπουδαιότητας να διασφαλιστεί ότι τα μη διευθυντικά 
στελέχη αφιερώνουν επαρκή χρόνο για τον έλεγχο και την εποπτεία επιμέρους εταιρειών 
και ότι συνεπώς ο αριθμός των καθηκόντων που μπορεί να επιτελεί ένα μη διευθυντικό 
στέλεχος θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνει υπόψη την κλίμακα και τον περίπλοκο 
χαρακτήρα της επιχείρησης και τις επιπλέον αρμοδιότητες που συνεπάγεται η προεδρία, 
και πρέπει για το λόγο αυτό να περιορίζεται·

20. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διαχωριστούν οι ρόλοι του γενικού διευθυντή και του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ότι οι ρόλοι αυτοί θα πρέπει να συνδυάζονται 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

21. ζητεί να θεσπιστεί υποχρεωτική περίοδος αναμονής για τα διευθυντικά στελέχη προτού 
αναλάβουν μη διευθυντικά καθήκοντα στην ίδια επιχείρηση προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πραγματική ανεξαρτησία στον έλεγχο που διενεργούν μη διευθυντικά 
στελέχη·

22. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι εισηγμένες εταιρείες 
πρέπει να γνωστοποιούν την πολιτική τους στον τομέα των αποδοχών και τις αποδοχές 
των επιμέρους μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών των μετόχων σχετικά με τις αποδοχές, και υποστηρίζει την υποχρεωτική 
γνωστοποίηση των επιμέρους αποδοχών των διευθυντικών και μη διευθυντικών στελεχών 
εισηγμένων εταιρειών·
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23. ισχυρίζεται ότι αν και ο κίνδυνος αποτελεί συχνά εγγενές στοιχείο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, είναι σημαντικό για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να καθορίζουν 
με σαφήνεια την πολιτική κινδύνου των εταιρειών τους και να διασφαλίζουν τον 
κατάλληλο και ανεξάρτητο έλεγχο των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου·

24. επισημαίνει τα πολλαπλά οφέλη της κατοχής μετοχών από εργαζομένους, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνονται η αύξηση της παραγωγικότητας και της προσφοράς των 
εργαζομένων στην εταιρία τους, και καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει προσπάθειες από 
κοινού με τα κράτη μέλη προκειμένου να επεκτείνει και να ενθαρρύνει την κατοχή 
μετοχών από εργαζομένους.
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