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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podčiarkuje, že je dôležité vytvoriť transparentnejší, stabilnejší a spoľahlivejší podnikový 
sektor, ktorý dokáže zahrnúť sociálne a etické záležitosti do svojich postupov;

2. upozorňuje, že správa a riadenie spoločnosti by mali okrem iného napomáhať budovanie 
vzťahov so zamestnancami, ktorí prispievajú k úspechu a výkonnosti svojej spoločnosti a 
zároveň sú na nej závislí, a vyjadruje sklamanie, že tomuto aspektu sa v zelenej knihe 
vôbec nevenovala pozornosť; 

3. je toho názoru, že by sa mala podporiť a posilniť účasť zamestnancov na rozhodovaní a 
tiež systémy spolurozhodovania;

4. podporuje právne záväzné opatrenia v oblasti správy a riadenia spoločností, ktoré zahŕňajú 
kótované a nekótované spoločnosti;

5. žiada vyváženejšie zastúpenie oboch pohlaví v správnych radách spoločností;

6. domnieva sa, že začlenenie akciových opcií ako súčasť systémov odmeňovania by sa malo 
minimalizovať a v ideálnom prípade postupne zrušiť a nahradiť udržateľnými dlhodobými 
politikami odmeňovania; podporuje však presadzovanie systémov dobrovoľnej 
kapitálovej účasti zamestnancov;

7. podporuje úplné a povinné:

 každoročné zverejňovanie politík a systémov odmeňovania riadiacich pracovníkov a 
zverejňovanie rizikových profilov spoločností;

 externé hodnotenie kótovaných spoločností, ktoré by sa malo vykonávať minimálne 
každé 3 roky, spolu s hodnotením, ktoré vykonáva samotná rada v súlade s 
odporúčaniami Komisie;1

 zverejňovanie všetkých obchodných činností členov rady vrátane činností spojených s 
viac ako jednou radou;

8. zastáva názor, že od spoločností, ktoré sa rozhodnú oddeliť od kódexu správy a riadenia 
spoločnosti, by sa malo vyžadovať podrobné vysvetlenie týchto rozhodnutí a opis 
prijatých alternatívnych riešení.

                                               

1 - Odporúčanie Komisie 2005/162/ES z 15. februára 2005 o úlohe riadiacich pracovníkov registrovaných 
spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu (Ú. v. 
EÚ L 52, 25.2.2005, s. 51).


