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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla znaczenie utworzenia bardziej przejrzystego, stabilnego, wiarygodnego 
i odpowiedzialnego sektora przedsiębiorstw w UE, charakteryzującego się 
udoskonalonym ładem korporacyjnym; jest zdania, że sektor przedsiębiorstw, oprócz 
dbania o lepsze wyniki gospodarcze i tworzenie godnych miejsc pracy, powinien być 
w stanie uwzględniać w swojej działalności kwestie społeczne, etyczne i środowiskowe 
oraz wypełniać swoje zobowiązania zarówno względem pracowników, akcjonariuszy, jak 
i całego społeczeństwa; 

2. jest jednak zdania, że poprzez samo prawidłowe zarządzanie nie zapobiegnie się 
podejmowaniu nadmiernego ryzyka; w związku z tym wzywa do przeprowadzenia 
niezależnego audytu i opracowania zasad uwzględniających różnorodność kultur 
korporacyjnych występujących w UE;

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

4. zwraca uwagę, że ramy ładu korporacyjnego mają na celu stworzenie i zapewnienie 
solidnego otoczenia biznesowego, w którym odpowiedzialność i szacunek dla pracy 
harmonizują z prężnym rozwojem przedsiębiorstw, które tworzą więcej miejsc pracy 
i prowadzą do stabilności gospodarczej i społecznej;

5. wskazuje na fakt, że ład korporacyjny powinien między innymi ułatwiać relacje z różnymi 
zainteresowanymi stronami w przedsiębiorstwie, jak na przykład z pracownikami, którzy 
przyczyniają się do sukcesu i wyników przedsiębiorstwa i pozostają od nich zależni; 
przypomina zatem o znaczeniu regularnego dialogu i zaangażowania pracowników 
w kwestie związane z przedsiębiorstwem, które może również przyjąć formę 
współstanowienia w ładzie korporacyjnym, zgodnie z definicją w Europejskim słowniku 
stosunków pracy1, a ponadto wyraża rozczarowanie w związku z faktem, że w zielonej 
księdze nie nadano temu aspektowi dostatecznej wagi; 

6. jest zdania, że określona w 2004 r. przez OECD definicja ładu korporacyjnego, zgodnie 
z którą ład korporacyjny obejmuje szereg relacji pomiędzy kierownictwem 
przedsiębiorstwa, jego zarządem, akcjonariuszami a innymi zainteresowanymi stronami 
w przedsiębiorstwie, powinna być szerzej propagowana;

7. podkreśla, że skuteczne regulacje dotyczące ładu korporacyjnego powinny również 
opierać się na zasadach takich jak jasność, harmonizacja, przejrzystość, egzekwowanie 
i nakładanie sankcji, a także na skutecznym funkcjonowaniu zarządu, odpowiednim 
zaangażowaniu akcjonariuszy oraz efektywnym monitorowaniu i egzekwowaniu 
kodeksów ładu korporacyjnego;

                                               
1 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound).
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8. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszego funkcjonowania i egzekwowania istniejących 
zasad ładu korporacyjnego i zaleceń, zamiast wprowadzać wiążące europejskie zasady 
dotyczące ładu korporacyjnego;

9. wzywa Komisję do poddawania wszystkich proponowanych przez siebie wniosków 
ustawodawczych dotyczących ładu korporacyjnego analizie, która powinna koncentrować 
się na celach do osiągnięcia oraz na potrzebie utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstw;

10. popiera ustanowienie zróżnicowanych i proporcjonalnych zasad w odniesieniu do małych 
i średnich spółek giełdowych;

11. jest zdania, że podejście na zasadzie „jedna miara dla wszystkich” jest nieprzydatne, 
biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie przedsiębiorstw w Europie, a w szczególności 
różnice między spółkami giełdowymi a nienotowanymi na giełdzie;

12. jest przekonany, że dobrowolne kodeksy postępowania są najskuteczniejszym sposobem 
na osiągnięcie prawidłowego ładu korporacyjnego;

13. uważa, że inicjatywy dotyczące ładu korporacyjnego powinny iść w parze 
z proponowanymi przez Komisję inicjatywami dotyczącymi społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; jest zdania, że w szczególności w obecnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw mogłaby, 
w połączeniu z ładem korporacyjnym, umożliwić nawiązanie bliższych kontaktów między 
przedsiębiorstwami i środowiskiem społecznym, w którym te przedsiębiorstwa się 
rozwijają i działają; 

14. jest zdania, że należy propagować i zwiększać informowanie pracowników, 
konsultowanie się z nimi i ich udział w podejmowaniu decyzji zgodnie z prawem 
europejskim i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP; uważa, że większy 
udział może motywować pracowników oraz że ich uprzywilejowany wgląd w wewnętrzne 
procedury przedsiębiorstwa może umożliwić przedstawicielom pracowników wnoszenie 
znacznego wkładu w zapewnianie zróżnicowania i jakości rad nadzorczych, a przez to 
przyczyniać się do długofalowej trwałości strategii korporacyjnych; 

15. apeluje o większą różnorodność, w tym zróżnicowanie pod względem płci 
i komplementarność poszczególnych umiejętności, wiedzy fachowej i doświadczenia 
w zarządach oraz radach nadzorczych przedsiębiorstw i ich strukturach, tak aby czerpać 
korzyści z bardziej różnorodnych poglądów, debat i wyzwań, talentów oraz stylów 
przywództwa na najwyższych szczeblach hierarchii w przedsiębiorstwach;

16. podkreśla znaczenie większej reprezentacji kobiet w zarządach przedsiębiorstw oraz na 
innych najwyższych stanowiskach, zgodnie z Kartą kobiet przyjętą przez Komisję; 
zauważa, że państwa członkowskie i przedsiębiorstwa przedsięwzięły zróżnicowane 
środki, w tym parytety, w celu zwiększenia reprezentacji kobiet w zarządach 
przedsiębiorstw; podkreśla jednak, że oprócz istniejących praktyk potrzebne jest również 
opracowanie środków na rzecz różnorodności, środków na rzecz godzenia życia 
prywatnego z pracą zawodową oraz doradztwa zawodowego wewnątrz firm; zachęca 
przedsiębiorstwa do przyłączenia się do inicjatywy „Kobiety u władzy: zobowiązanie dla 
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Europy”, ogłoszonej przez Komisję w dniu 1 marca 2011 r. oraz do realizacji jej celów; 

17. uważa, że potrzebna jest większa przejrzystość w procesie rekrutacji kadry kierowniczej 
wysokiego szczebla oraz zwraca uwagę, że profile członków, zróżnicowane 
doświadczenia kierownicze oraz międzynarodowe, krajowe lub regionalne doświadczenie 
zawodowe mogą się przyczyniać do zwiększenia skuteczności funkcjonowania zarządu;

18. jest zdania, że do obowiązków członków zarządu i rady nadzorczej należy korzystanie ze 
szkoleń i programów doskonalenia zawodowego niezbędnych do wywiązywania się przez 
nich z powierzonych im zadań, w stosownych przypadkach z pomocą przedsiębiorstwa;

19. uważa, że ważne jest zapewnienie równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich 
akcjonariuszy, biorąc pod uwagę to, że ochrona akcjonariuszy mniejszościowych jest 
w Europie bardzo skomplikowana, gdyż trudno jest im reprezentować swoje interesy 
w spółkach, w których dominują inni akcjonariusze;

20. apeluje o opracowanie zrównoważonej polityki wynagrodzeń, która powinna opierać się 
na długoterminowym funkcjonowaniu poszczególnych pracowników i przedsiębiorstw, 
w których są zatrudnieni; jest zdania, że uwzględnienie opcji na akcje jako elementu 
systemów wynagrodzenia powinno być ograniczone do minimum; opowiada się jednak za 
wspieraniem dobrowolnych systemów akcjonariatu pracowniczego, poddanych 
szczegółowej ocenie, aby uniknąć narażenia pracowników na ryzyko wynikające z braku 
zróżnicowania, i dostępnych dla wszystkich pracowników spółki; uważa, że akcjonariat 
pracowniczy powinien umożliwiać pracownikom udział w zyskach, ale nie może 
w żadnych okolicznościach zastępować pensji ani wynagrodzenia pracowników, ani też 
ograniczać prawa do rokowań zbiorowych;

21. popiera uwzględnienie w zmiennym wynagrodzeniu menedżerów elementów 
długoterminowej stabilności, takich jak uzależnienie ich zmiennego wynagrodzenia od 
osiągania celów w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, do których to 
celów zalicza się bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy, zadowolenie pracownika 
z pracy itp.;

22. popiera pełne i obowiązkowe:

 coroczne ujawnianie polityki i systemów wynagrodzeń członków zarządu oraz profilu 
ryzyka spółek;

 zewnętrzne oceny zarządów i komitetów zarządzających spółek giełdowych 
przeprowadzane co najmniej co trzy lata, wraz z (coroczną) oceną przeprowadzaną 
przez sam zarząd spółki zgodnie z zaleceniami Komisji1;

 ujawnienie pełnej działalności gospodarczej wszystkich członków zarządu, w tym 
wszystkich stanowisk zajmowanych w innych zarządach;

 ujawnienie porównania wynagrodzenia w zależności od płci;

                                               
1 Zalecenie Komisji 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub 
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. L 52 z 25.2.2005, 
s. 51).
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23. uważa, że niezbędne jest podjęcie kroków zmierzających do zwiększenia przejrzystości 
ładu korporacyjnego i do ustanowienia systemu ujawniania informacji niefinansowych; 
uważa ponadto, że kroki te powinny być proporcjonalne do wielkości przedsiębiorstwa 
i nie powinny tworzyć dodatkowych obciążeń administracyjnych dla MŚP jako głównych 
pracodawców w UE;

24. uważa, że spółki nie stosujące się do kodeksów ładu korporacyjnego powinny mieć 
obowiązek przedstawiania szczegółowych wyjaśnień dotyczących takich decyzji na 
zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij” oraz opisywania przyjętych alternatywnych 
rozwiązań; uważa, że w przypadku stosowania metody „przestrzegaj lub wyjaśnij” 
najkorzystniejszy mógłby być mechanizm monitorowania, w którym wysoko ceni się 
przejrzystość oraz wiarygodność i wysoką jakość informacji.
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