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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, stałego i wiarygodnego sektora 
przedsiębiorstw zdolnego do prowadzenia działalności z uwzględnieniem aspektów 
społecznych i etycznych;

2. wskazuje na fakt, że ład korporacyjny powinien między innymi ułatwiać relacje z 
pracownikami, którzy przyczyniają się do sukcesu i wyników przedsiębiorstwa i pozostają 
od nich zależni, i jest rozczarowany, że kwestia ta została w zielonej księdze zupełnie 
pominięta;

3. uważa, że należy wspierać i umacniać udział pracowników w podejmowaniu decyzji, 
podobnie jak systemy współstanowienia;

4. popiera prawnie wiążące środki w zakresie ładu korporacyjnego obejmujące zarówno 
spółki giełdowe, jak i te nienotowane na giełdzie;

5. apeluje o większą równowagę płci w zarządach spółek;

6. jest zdania, że uwzględnienie opcji na akcje jako elementu systemów wynagrodzenia 
powinno być ograniczone do minimum, a najlepiej wycofane i zastąpione zrównoważoną 
długoterminową polityką wynagrodzeń; opowiada się jednak za wspieraniem 
dobrowolnych systemów akcjonariatu pracowniczego;

7. popiera pełne i obowiązkowe:

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

 zewnętrzne oceny spółek giełdowych przeprowadzane co najmniej co trzy lata, wraz z 
oceną przeprowadzaną przez sam zarząd spółki zgodnie z zaleceniami Komisji1;

 ujawnienie pełnej działalności gospodarczej wszystkich członków zarządu, w tym 
działalności związanej z więcej niż jednym zarządem;

8. uważa, że spółki odstępujące od zaleceń kodeksów ładu korporacyjnego powinny mieć 
obowiązek przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dotyczących takich decyzji i 
opisania przyjętych alternatywnych rozwiązań.

                                               
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).


