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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že účinné riadenie spoločnosti by malo prispievať k podpore udržateľného 
rastu a sociálnej zodpovednosti na jednotnom trhu a smerovať ku konkurencieschopnosti a 
dlhodobým investičným stratégiám;

2. domnieva sa, ako to tiež zdôraznila Komisia vo svojom oznámení z 27. októbra 2010 s 
názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu1, že má prvoradý význam, aby európske 
podniky prejavili maximálnu zodpovednosť nielen voči svojim zamestnancom a 
akcionárom, ale aj voči celej spoločnosti;

3. vyzýva podnikateľskú obec, aby prijala svoj podiel zodpovednosti a posilnila svoj 
záväzok v oblasti podpory udržateľnej spotreby ako neoddeliteľnej súčasti stratégie každej 
spoločnosti;

4. žiada spoločnosti a akcionárov, aby zvýšili rozmanitosť v rámci správnych rád, čo sa týka 
odborného, sociálneho a kultúrneho pozadia, s cieľom podnecovať diskusiu a podporovať 
vznik nových myšlienok; zdôrazňuje, že rozmanitosť je prostriedkom na dosiahnutie 
reprezentatívnejšieho rozhodovania vo vedúcich pozíciách spoločností;

5. zdôrazňuje, že je dôležité oceňovať zapojenie akcionárov s cieľom podporiť stratégie 
dlhodobého investovania a vyhnúť sa nevhodnému prístupu investorov založenému na 
krátkodobých investíciách, ktorý niekedy ohrozuje dlhodobú udržateľnosť príslušných 
spoločností, a teda aj menších akcionárov, zamestnancov a spotrebiteľov;

6. odporúča členským štátom, aby sledovali, či spoločnosti poskytujú svojim akcionárom 
vhodné vyhlásenia o správe a riadení s cieľom zaistiť úplnú transparentnosť a zlepšiť 
informovanosť akcionárov o postupoch riadenia spoločností, čím by sa zlepšila ochrana 
akcionárov a občanov pred nadmerným prijímaním rizika a konaním len z krátkodobého 
hľadiska;

7. domnieva sa, že je dôležité posilniť účasť zamestnancov na rozhodovacích procesoch 
v spoločnostiach, napríklad prostredníctvom zamestnaneckých akcií, aby sa zvýšila 
motivácia a zlepšila súdržnosť v rámci spoločností;

8. zdôrazňuje, že politiky riadenia spoločností a odmeňovania musia byť rozumné 
a zodpovedné a musia spĺňať zásady mzdovej parity a rovnakého zaobchádzania so 
ženami a s mužmi v súlade s platnými ustanoveniami EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
opatrenia zamerané na zabezpečenie vyrovnanejšieho zastúpenia žien v správnych radách 
s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne 40 % zastúpenie oboch pohlaví;

9. navrhuje, aby možné opatrenia na vyváženejšie zastúpenie žien v správnych radách 
zahŕňali požiadavku na nominačné výbory, aby pri predkladaní svojich návrhov uvádzali, 
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aké úsilie vynaložili na splnenie tohto cieľa, podporovanie partnerských porovnávacích 
systémov správnych rád vo verejných a súkromných spoločnostiach, odbornú prípravu 
nominačných výborov, vytváranie zoznamov kandidátov spomedzi kompetentných žien a 
podporu otvorených výberových procesov pred netransparentnými vymenovaniami; žiada 
Komisiu, aby od spoločností kótovaných na burze požadovala, aby vo svojich výročných 
správach opísali svoje politiky v oblasti rozmanitosti vrátane rodovej rozmanitosti, ciele, 
ktoré si určili na vykonávanie týchto politík, a pokrok dosiahnutý pri plnení týchto cieľov; 
zdôrazňuje, že politiky riadenia spoločností a politiky odmeňovania musia byť v súlade so 
zásadou rovnakého zaobchádzania so ženami a s mužmi stanovenou v smerniciach EÚ 
a musia túto zásadu rozvíjať;

10. zdôrazňuje, že by sa mala posilniť úloha akcionárov pri tvorbe politiky odmeňovania pre 
členov správnej rady;

11. víta snahu Komisie o podporu cezhraničného hlasovania akcionárov ako prostriedku na 
odstránenie prekážok spolupráce akcionárov na vnútornom trhu za predpokladu, že sa 
bude uskutočňovať transparentne a bezpečne;

12. víta odporúčanie Komisie, aby spoločnosti zverejňovali svoje politiky odmeňovania a 
výsledok hlasovania akcionárov o odmeňovaní a aby vytvorili nezávislé výbory pre 
odmeňovanie;

13. žiada Komisiu, aby vypracovala primerané návrhy celoeurópskych usmernení k tomuto 
typu informácií, ktoré sa poskytujú akcionárom vo výročných správach spoločností; 
domnieva sa, že takéto informácie by mali byť kvalitné a informatívne;

14. vyzýva Komisiu, aby prispôsobila opatrenia na zabezpečenie dobrej správy a riadenia 
spoločností charakteristikám a potrebám malých a stredných podnikov vzhľadom na ich 
obmedzené zdroje, a to najmä v oblasti administratívy a ľudských zdrojov.
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