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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že účinná správa a řízení podniků by měly přispívat k podpoře udržitelného 
růstu a sociální odpovědnosti na jednotném trhu a zaměřovat se na konkurenceschopnost a 
dlouhodobé investiční strategie;

2. domnívá se, že je zejména důležité, aby evropské podniky prokázaly maximální 
odpovědnost jak vůči svým zaměstnancům a akcionářům, tak vůči společnosti jako celku, 
jak mimo jiné zdůraznila Komise ve svém sdělení „Na cestě k Aktu o jednotném trhu“1 ze 
dne 27. října 2010;

3. vyzývá podnikatelskou sféru, aby společně přijala svou odpovědnost a více se angažovala 
v prosazování udržitelné spotřeby jako součásti podnikových strategií;

4. vyzývá společnosti a akcionáře, aby posílili rozmanitost podnikových rad z profesního, 
sociálního a kulturního hlediska s cílem podpořit diskusi a motivovat vznik nových 
myšlenek; zdůrazňuje, že rozmanitost představuje výhodu z hlediska reprezentativnějšího 
rozhodování na vedoucích pozicích v podnicích;

5. zdůrazňuje, že je důležité zhodnocovat zapojení akcionářů s cílem podporovat dlouhodobé 
investiční strategie a bránit nevhodným krátkodobým řešením ze strany investorů, která 
v některých případech ohrožují dlouhodobou existenci dotčených společností a dotýkají se 
tudíž i drobných akcionářů, zaměstnanců a spotřebitelů;

6. doporučuje, aby členské státy sledovaly, zda podniky poskytují svým akcionářům 
příslušné výkazy o správě a řízení, a zajistily tak úplnou transparentnost a zvýšily 
informovanost akcionářů o postupech podniků v rámci správy a řízení, čímž by přispěly k 
ochraně akcionářů a občanů před nepřiměřeným riskováním a sledováním krátkodobých 
zájmů;

7. domnívá se, že je důležité posilovat účast zaměstnanců v rozhodovacích procesech 
podniků, například prostřednictvím programů na poskytování akcií zaměstnancům, aby se 
zlepšila motivace a soudržnost v rámci podniků;

8. důrazně připomíná, že správa a řízení podniku a politiky odměňování musí být zdravé 
a odpovědné a musí respektovat zásady stejných mezd a rovnosti v odměňování mezi 
ženami a muži v souladu s platnými předpisy EU; žádá Komisi, aby navrhla opatření, 
která by umožnila zajistit rovnoměrnější zastoupení žen ve správních radách společností, a 
to s cílem dosáhnout do roku 2020 alespoň 40% zastoupení obou pohlaví;

9. navrhuje, aby případná opatření k dosažení rovnoměrnějšího zastoupení žen ve správních 
radách společností zahrnovala povinnost jmenovacích výborů uvádět při předkládání 
svých návrhů, jaké úsilí vynaložily k dosažení tohoto cíle, a současně podporovat systémy 
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vzájemného srovnávání mezi správními radami ve státní a soukromé sféře, školit 
jmenovací výbory, vytvářet seznamy kompetentních kandidátek a dávat přednost 
otevřeným náborovým řízením před netransparentními jmenováními; vyzývá Komisi, aby 
od společností kótovaných na burze vyžadovala, aby ve svých výročních zprávách 
popisovaly svou politiku v oblasti rozmanitosti, a to i pokud jde o zastoupení pohlaví, 
uváděly cíle stanovené k provádění této politiky a pokrok na cestě k dosažení těchto cílů; 
zdůrazňuje, že řízení a správa společnosti a politiky odměňování musí respektovat a 
podporovat zásadu rovnosti v odměňování mezi ženami a muži, které jsou stanoveny ve 
směrnicích EU;

10. zdůrazňuje, že by měla být posílena úloha akcionářů, pokud jde o vymezování politiky 
odměňování členů správních orgánů;

11. vítá snahu Komise podporovat přeshraniční hlasování akcionářů jako prostředek k 
odstranění překážek bránících spolupráci akcionářů na vnitřním trhu, za předpokladu, že 
se tak děje transparentním a bezpečným způsobem;

12. vítá doporučení Komise, aby společnosti zveřejňovaly své politiky odměňování a 
výsledky hlasování akcionářů o odměňování a aby zřídily nezávislé komise pro 
odměňování; 

13. žádá Komisi, aby předložila přiměřené návrhy na celoevropské pokyny k tomuto typu 
informací poskytovaných akcionářům ve výročních zprávách podniků; domnívá se, že by 
tyto informace měly být vysoce kvalitní a věcné;

14. vyzývá Komisi, aby osvědčená opatření v oblasti správy a řízení podniků přizpůsobila 
charakteristice a potřebám malých a středních podniků s ohledem na jejich omezené 
zdroje, zejména pokud jde o administrativu a lidské zdroje.
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