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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji dotyczącą unijnych ram ładu 
korporacyjnego; uważa, że ze względu na różnorodny charakter obowiązujących ram 
krajowych i poszczególnych spółek giełdowych, w odniesieniu do ładu korporacyjnego 
należy zastosować proporcjonalne i elastyczne podejście; nawołuje do unikania 
nadmiernych obciążeń biurokratycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ambitnych 
celów dotyczących wzrostu gospodarczego wyznaczonych w strategii „Europa 2020”oraz 
na mocy przepisów dyrektywy 2006/46/WE;

2. uważa, że spółki powinny ustanowić mechanizmy (szkolenia, zebrania informacyjne, 
regularne biuletyny itd.), które zwiększą wiedzę, udział i odpowiedzialność akcjonariuszy, 
a także powinny wymieniać się najlepszymi praktykami, o ile nie nałoży to na nie 
nadmiernych obciążeń;

3. stwierdza, że koniecznym warunkiem jest, aby dobrze zarządzana spółka była przejrzysta 
oraz odpowiedzialna przed pracownikami, akcjonariuszami i – w stosownych przypadkach 
– innymi zainteresowanymi stronami;

4. uważa, że w następstwie kryzysu finansowego można wyciągnąć wnioski z największych 
niepowodzeń w świecie biznesu;

5. opowiada się przy tym jednak za pewną powściągliwością i apeluje o bardzo krytyczną 
ocenę wszystkich inicjatyw pod kątem celów, jakie mają zostać osiągnięte, i stosunku 
kosztów do korzyści w przypadku tego typu inicjatyw;

6. jest zdania, że podejście wedle zasady „jedna miara dla wszystkich” jest nieodpowiednie, 
biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie przedsiębiorstw w Europie, a w szczególności 
różnice między spółkami giełdowymi i spółkami nienotowanymi na giełdzie; jest 
przekonany o słuszności podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”, obejmującego kodeksy 
najlepszych praktyk i uregulowanie oparte na zasadach, oraz o słuszności bardziej 
rygorystycznego nadzoru na poziomie krajowym i unijnym, który zapewni wiarygodność i 
wysoką jakość informacji i wyjaśnień przedstawianych przez przedsiębiorstwa, co z kolei 
ułatwi sprawowanie kontroli przez akcjonariuszy; uważa, że działania wykonawcze 
powinny być podejmowane w przypadku, gdy przedsiębiorstwu nie uda się wyjaśnić 
powodów odejścia od odpowiedniego kodeksu, oraz że takie przypadki powinny być 
podawane do wiadomości publicznej; uważa, że w przypadku przedsiębiorstw o znaczeniu 
systemowym należy zastosować wzmocnione procedury typu „przestrzegaj lub wyjaśnij”, 
dzięki którym właściwy organ nadzoru może upewnić się do co tego, czy wyjaśnienie jest 
zrozumiałe i zawiera informacje potrzebne akcjonariuszom do podjęcia decyzji o uznaniu 
wyjaśnienia za zadowalające;

7. podkreśla, że zielona księga dotyczy jedynie spółek notowanych na giełdzie, lecz uważa, że 
prawidłowe zarządzanie może również przynieść korzyści spółkom z rynku 
pozagiełdowego i zachęca Komisję, aby we współpracy z organizacjami przedsiębiorców 
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opracowała niewiążące wytyczne dla takich spółek;

8. zauważa tymczasem, że w celu podniesienia skuteczności w egzekwowaniu zasady 
„przestrzegaj lub wyjaśnij” należy wykorzystać wzajemną presję przez podanie do 
wiadomości publicznej sprawozdań z monitorowania spółek;

9. jest zdania, że należy ułatwić identyfikację akcjonariuszy, tak aby zachęcać do dialogu 
między przedsiębiorstwami i ich akcjonariuszami oraz ograniczyć ryzyko nadużyć 
związane z oddawaniem pustych głosów;

10. zgadza się z Komisją w sprawie potrzeby zwiększenia identyfikacji akcjonariuszy i z 
zadowoleniem przyjmuje jej propozycje w tej kwestii zawarte w dyrektywie o 
przejrzystości; wzywa pozostałe państwa członkowskie do przyznania emitentom prawa 
do poznania tożsamości akcjonariuszy krajowych;

11. uważa, że kodeksy postępowania mogą prowadzić do zmiany zachowań, oraz że zapisana
w nich elastyczność umożliwia powstanie innowacyjnych rozwiązań, które będą się 
opierać na najlepszych praktykach z całej UE; uważa, że dzielenie się najlepszymi 
praktykami poprawiłoby ład korporacyjny w UE;

12. jest zdania, że istniejące kodeksy należy wzmocnić oraz że wymagane są skuteczniejsze 
monitorowanie kodeksów i wyższa jakość wyjaśnień; podkreśla, że akcjonariusze (nie 
tylko większościowi, ale również mniejszościowi) muszą skutecznie odegrać swoją rolę w 
zarządzaniu spółkami, powinni w większym stopniu przyczyniać się do odpowiedzialnego 
zarządzania przedsiębiorstwami, oraz podkreśla, że należy ich również zachęcać do 
myślenia w kategoriach długoterminowych wyników finansowych danej spółki; jest 
zdania, że między innymi akcjonariusze powinni mieć prawo do odrzucenia na walnym 
zgromadzeniu polityki płacowej określonej przez komisję ds. wynagrodzeń; jest zdania, 
że akcjonariusze powinni powiadamiać organy regulacyjne w przypadku gdy wyjaśnienie 
przedstawione przez daną spółkę w związku z odejściem od kodeksu postępowania jest 
nie do przyjęcia;

13. odnotowuje brak postępów w zwiększaniu różnorodności płciowej w zarządach spółek;  
wzywa Komisję, aby wymagała od spółek notowanych na giełdzie opisania w 
sprawozdaniu rocznym stosowanej strategii różnorodności, w tym w odniesieniu do płci, 
oraz postępów na rzecz osiągnięcia tych celów; podkreśla, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa powinny respektować i promować zawarte 
w unijnych dyrektywach zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn;

14. uznaje, że niezbędna jest przejrzystość transakcji z podmiotami powiązanymi oraz że 
znaczące transakcje z udziałem podmiotu powiązanego powinny być zgłaszane do organu 
odpowiedzialnego za dopuszczenie do obrotu na giełdzie, wraz z pismem od niezależnego 
doradcy, potwierdzającym, że transakcja jest słuszna i uzasadniona, lub też transakcje 
takie powinny podlegać głosowaniu udziałowców, w którym podmiot powiązany nie 
może wziąć udziału; proponuje, aby w porozumieniu z odpowiednimi organami 
krajowymi ESMA wydał wytyczne dotyczące odpowiednich wartości referencyjnych;

15. podkreśla, że dobrze zarządzana spółka powinna być przejrzysta i odpowiadać przed 
akcjonariuszami oraz –w odpowiednich przypadkach – innymi zainteresowanymi 
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stronami; potwierdza, że w celu ograniczenia ryzyka dyrektorzy podmiotów o charakterze 
korporacyjnym przy podejmowaniu decyzji muszą pamiętać o trwałym rozwoju i 
długofalowych interesach spółki;

16. z zadowoleniem przyjmuje opracowanie kodeksów dobrych praktyk dla inwestorów 
instytucjonalnych w całej Unii Europejskiej; uważa, że europejski kodeks dobrych 
praktyk mógłby zostać przygotowany na podstawie obowiązujących modeli oraz przy 
współpracy z organami krajowymi;

17. zauważa brak długofalowej perspektywy w obrębie rynku oraz wzywa Komisję do 
przeglądu całego przedmiotowego ustawodawstwa, aby sprawdzić, czy niektóre z 
wymogów nie przyczyniły się w niezamierzony sposób do tej krótkowzroczności; w 
szczególności z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby zrezygnować z 
wymogu kwartalnego składania sprawozdań przewidzianego w dyrektywie w sprawie 
przejrzystości, wymogu, który w niewielki sposób poszerza informacje posiadane przez 
akcjonariuszy i umożliwia jedynie krótkoterminowe transakcje handlowe;

18. podkreśla potrzebę zapewnienia, aby członkowie zarządu spółki byli wybierani na 
podstawie szerokiego zestawu kryteriów obejmujących doświadczenie i kwalifikacje w 
danej dziedzinie;

19. podkreśla, że kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie, aby dyrektorzy niewykonawczy 
poświęcali odpowiedni czas na kontrolowanie i nadzorowanie odnośnych spółek oraz że 
liczba mandatów, które dyrektor niewykonawczy mógłby sprawować, powinna w związku 
z tym brać pod uwagę skalę i złożoność działalności oraz dodatkowe obowiązki związane 
ze stanowiskiem kierowniczym, a za tym idzie powinna być ograniczona;

20. podkreśla konieczność odseparowania funkcji dyrektora generalnego od prezesa oraz 
podkreśla, że role te powinny być łączone tylko w wyjątkowych okolicznościach;

21. apeluje o obowiązkową przerwę dla dyrektorów wykonawczych, którzy pragną objąć 
stanowisko dyrektora niewykonawczego w tej samej firmie, tak aby zapewnić właściwą 
niezależność nadzoru sprawowanego przez dyrektorów niewykonawczych;

22. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji, zgodnie z którym spółki notowane na 
giełdzie powinny ujawniać swoją politykę płacową, wynagrodzenie poszczególnych 
dyrektorów i wyniki głosowania akcjonariuszy w sprawie wynagrodzeń oraz tworzyć 
niezależne komitety ds. wynagrodzeń, i popiera obowiązkowe ujawnianie wynagrodzeń 
poszczególnych dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych spółek notowanych na 
giełdzie;

23. stwierdza, że choć ryzyko jest często nieodłącznym elementem działalności biznesowej 
ważne jest, aby zarządy jasno definiowały politykę ryzyka spółki i gwarantowały 
odpowiedni i niezależny nadzór nad procesami zarządzania ryzykiem;

24. odnotowuje szereg korzyści, jakie przynosi akcjonariat pracowniczy, w tym wzrost 
produktywności i zaangażowania pracowników na rzecz spółki, oraz wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi na rzecz rozszerzenia zasięgu akcjonariatu 
pracowniczego i zachęcania do jego wprowadzania;
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