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Poprawka 1
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że ład korporacyjny musi 
przyczyniać się do promowania trwałego 
wzrostu na rynku wewnętrznym;

1. jest zdania, że jak stwierdzono w 
komunikacie Komisji „W kierunku Aktu o 
jednolitym rynku”, zasadnicze znaczenie 
ma to, że przedsiębiorstwa europejskie 
dają wyraz najwyższej odpowiedzialności 
zarówno wobec swoich pracowników i 
akcjonariuszy, jak i ogółu społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 2
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że ład korporacyjny musi 
przyczyniać się do promowania trwałego 
wzrostu na rynku wewnętrznym;

1. jest zdania, że ład korporacyjny musi 
przyczyniać się do promowania trwałego 
wzrostu na rynku wewnętrznym, tak aby 
był on nastawiony na długoterminowe 
strategie inwestycyjne na rzecz trwałego 
wzrostu i odpowiedzialności społecznej;

Or. en

Poprawka 3
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że ład korporacyjny musi 
przyczyniać się do promowania trwałego 
wzrostu na rynku wewnętrznym;

1. jest zdania, że ład korporacyjny musi 
przyczyniać się do promowania trwałego 
wzrostu na rynku wewnętrznym oraz do 
tworzenia długotrwałej wartości dodanej;

Or. lt

Poprawka 4
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że ład korporacyjny musi 
przyczyniać się do promowania trwałego 
wzrostu na rynku wewnętrznym;

1. jest zdania, że efektywny ład 
korporacyjny musi przyczyniać się do 
promowania wzrostu i konkurencyjności 
na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 5
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla w związku z tym, że ład 
korporacyjny ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia takiego odpowiedzialnego 
zachowania oraz dla promowania 
trwałego wzrostu na rynku wewnętrznym, 
szczególnie jeżeli ład korporacyjny 
odzwierciedla w zrównoważony sposób 
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interesy pracowników, akcjonariuszy i 
długoterminową stabilizację 
przedsiębiorstwa, jak również ogólne 
interesy społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 6
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa środowisko przedsiębiorców do 
przyjęcia wspólnej odpowiedzialności i 
większego zaangażowania na rzecz 
wspierania zrównoważonej konsumpcji 
jako integralnego elementu strategii 
spółki;

Or. en

Poprawka 7
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do przedstawienia 
środków prowadzących do zwiększenia 
różnorodności zawodowej i społecznej w 
celu sprzyjania debacie i pojawieniu się 
nowych pomysłów w obrębie zarządów 
spółek;

2. zachęca Komisję, spółki, akcjonariuszy 
i krajowe organy regulacyjne do 
zwiększenia różnorodności zarządów 
spółek w celu sprzyjania debacie i 
pojawieniu się nowych pomysłów;

Or. en
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Poprawka 8
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do przedstawienia 
środków prowadzących do zwiększenia 
różnorodności zawodowej i społecznej w 
celu sprzyjania debacie i pojawieniu się 
nowych pomysłów w obrębie zarządów 
spółek;

2. zachęca Komisję do przedstawienia 
propozycji środków zachęcających do 
zwiększenia różnorodności zawodowej i 
społecznej w celu zachęcenia spółek do 
sprzyjania debacie i pojawieniu się nowych 
pomysłów w obrębie zarządów spółek;

Or. en

Poprawka 9
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do przedstawienia 
środków prowadzących do zwiększenia 
różnorodności zawodowej i społecznej w 
celu sprzyjania debacie i pojawieniu się 
nowych pomysłów w obrębie zarządów 
spółek;

2. zachęca Komisję do przedstawienia 
środków prowadzących do zwiększenia 
różnorodności zawodowej i społecznej w 
celu sprzyjania debacie i pojawieniu się 
nowych pomysłów w obrębie zarządów 
spółek; zachęca Komisję do stosowania 
wobec zarządów spółek takich zasad, jak 
odpowiedzialność społeczna i 
zobowiązanie do zapewnienia „równowagi 
społecznej” i „rozdziału nadwyżek”, które 
są podstawowym składnikiem 
zarządzania;

Or. lt

Poprawka 10
Anna Maria Corazza Bildt
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do przedstawienia 
środków prowadzących do zwiększenia 
różnorodności zawodowej i społecznej w 
celu sprzyjania debacie i pojawieniu się 
nowych pomysłów w obrębie zarządów 
spółek;

2. zachęca środowisko przedsiębiorców do 
przedstawienia środków prowadzących do 
zwiększenia różnorodności zawodowej, 
społecznej i kulturowej w celu sprzyjania 
szerszej debacie i pojawieniu się nowych 
pomysłów w obrębie zarządów spółek;

Or. en

Poprawka 11
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że dyrektorzy 
niewykonawczy powinni przeznaczyć 
wystarczającą ilość czasu na 
wykonywanie swoich zadań; wzywa 
Komisję do przedstawienia na szczeblu 
unijnym środka ograniczającego liczbę 
stanowisk dyrektora niewykonawczego, 
które można zajmować jednocześnie;

Or. en

Poprawka 12
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że różnorodność jest 
korzystna dla bardziej reprezentatywnego 
podejmowania decyzji na stanowiskach 
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kierowniczych w spółkach;

Or. en

Poprawka 13
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca przedsiębiorstwa do włączania 
większej liczby pracowników o profilu 
„sprzedaż” lub „marketing” do zarządów 
spółek, żeby w większym stopniu 
uwzględniać potrzeby i interesy 
konsumentów we własnym ładzie 
korporacyjnym;

skreślony

Or. en

Poprawka 14
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca przedsiębiorstwa do włączania 
większej liczby pracowników o profilu 
„sprzedaż” lub „marketing” do zarządów 
spółek, żeby w większym stopniu 
uwzględniać potrzeby i interesy 
konsumentów we własnym ładzie 
korporacyjnym;

3. zachęca przedsiębiorstwa, żeby w 
większym stopniu uwzględniać potrzeby i 
interesy konsumentów we własnym ładzie 
korporacyjnym;

Or. en

Poprawka 15
Cornelis de Jong
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca przedsiębiorstwa do włączania 
większej liczby pracowników o profilu 
„sprzedaż” lub „marketing” do zarządów 
spółek, żeby w większym stopniu 
uwzględniać potrzeby i interesy 
konsumentów we własnym ładzie 
korporacyjnym;

3. zachęca przedsiębiorstwa do 
zapewnienia należytego uwzględnienia 
interesów konsumentów przez spółki, 
między innymi dzięki regularnym 
kontaktom z organizacjami 
konsumenckimi, tworzeniu – w 
odpowiednich przypadkach – rad 
konsumentów i włączaniu większej liczby 
pracowników o profilu „sprzedaż” lub 
„marketing” do zarządów spółek;

Or. en

Poprawka 16
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaleca państwom członkowskim 
monitorowanie, czy spółki zapewniają 
akcjonariuszom odpowiednie 
oświadczenia dotyczące ładu 
korporacyjnego, aby zapewnić pełną 
przejrzystość i głębszą wiedzę 
akcjonariuszy na temat praktyk w zakresie 
ładu korporacyjnego w celu lepszego 
chronienia akcjonariuszy i obywateli 
przed podejmowaniem nadmiernego 
ryzyka i uwzględnianiem jedynie 
perspektywy krótkoterminowej;

Or. en

Poprawka 17
Emma McClarkin
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy zwiększyć udział 
pracowników w procesie podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza za 
pośrednictwem akcjonariatu 
pracowniczego, w celu poprawy motywacji 
i spójności wewnątrz przedsiębiorstw;

5. uważa, że należy zachęcać pracowników 
do udziału w przedsiębiorstwach, 
zwłaszcza za pośrednictwem akcjonariatu 
pracowniczego, w celu poprawy motywacji 
i spójności wewnątrz przedsiębiorstw; 
podkreśla, że wyłącznie zarząd jest 
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i 
z niego rozliczany;

Or. en

Poprawka 18
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy zwiększyć udział 
pracowników w procesie podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza za 
pośrednictwem akcjonariatu 
pracowniczego, w celu poprawy motywacji 
i spójności wewnątrz przedsiębiorstw;

5. uważa, że należy zwiększyć udział 
pracowników w procesie podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach, na przykład 
za pośrednictwem akcjonariatu 
pracowniczego, w celu poprawy motywacji 
i spójności wewnątrz przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 19
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że należy zwiększyć udział 
pracowników w procesie podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza za 
pośrednictwem akcjonariatu 
pracowniczego, w celu poprawy motywacji 
i spójności wewnątrz przedsiębiorstw;

5. podkreśla, że udział pracowników w 
sprawach przedsiębiorstw przyczynia się 
do długoterminowej równowagi 
przedsiębiorstwa; podkreśla zatem 
potrzebę skutecznego uczestnictwa 
pracowników w przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 20
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odnotowuje sprawozdanie Komisji z 
dnia 11 listopada 2011 r. dotyczące stanu 
wdrożenia dyrektywy 2009/38/WE w 
sprawie ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym;

Or. en

Poprawka 21
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu do dnia 1 
stycznia 2013 r. sprawozdania okresowego 
w sprawie działania europejskich rad
zakładowych i możliwych ulepszeń, w 
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szczególności pod względem przeszkolenia 
członków takich rad;

Or. en

Poprawka 22
Constance Le Grip, Barbara Weiler, Philippe Juvin, Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do Komisji o przedstawienie środków 
mających na celu zapewnienie bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet w 
zarządach spółek;

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do Komisji o przedstawienie środków 
mających na celu zapewnienie bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet w 
zarządach spółek, aby osiągnąć co 
najmniej 40-procentową reprezentację 
każdej płci do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 23
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do Komisji o przedstawienie środków 
mających na celu zapewnienie bardziej 

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
o zapewnienie bardziej zrównoważonej 
reprezentacji kobiet w zarządach spółek, 
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zrównoważonej reprezentacji kobiet w 
zarządach spółek;

aby osiągnąć co najmniej 40-procentową 
reprezentację każdej płci do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 24
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do Komisji o przedstawienie środków 
mających na celu zapewnienie bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet w 
zarządach spółek;

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do Komisji i spółek o podjęcie 
zdecydowanych inicjatyw w celu 
zapewnienia lepszej reprezentacji kobiet w 
zarządach spółek;

Or. en

Poprawka 25
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do Komisji o przedstawienie środków 
mających na celu zapewnienie bardziej 
zrównoważonej reprezentacji kobiet w 
zarządach spółek;

6. podkreśla zdecydowanie, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa mają 
być rzetelne oraz respektować i promować 
zawarte w unijnym prawodawstwie zasady 
równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn; zwraca się 
do środowiska przedsiębiorców o 
przedstawienie środków mających na celu 
zapewnienie bardziej zrównoważonej 
reprezentacji kobiet w zarządach spółek;
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Poprawka 26
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje, aby ze środkami, które 
mogą zostać przedsięwzięte na rzecz 
bardziej zrównoważonej reprezentacji 
kobiet w radach dyrektorów, wiązało się 
zobowiązanie komitetów ds. nominacji do 
określenia wraz z przedstawianymi 
propozycjami działań, jakie podjęły w celu 
osiągnięcia tego celu, zachęcanie do 
tworzenia systemów wzajemnych 
porównań między radami dyrektorów w 
przedsiębiorstwach publicznych i 
prywatnych, szkolenie komitetów ds. 
nominacji, tworzenie wykazów kobiet o 
wysokich kompetencjach mogących 
kandydować oraz zachęcanie do 
przeprowadzania procesu rekrutacji w 
sposób otwarty, a nie do nieprzejrzystych 
nominacji; wzywa Komisję, aby wymagała 
od spółek notowanych na giełdzie 
opisania w sprawozdaniu rocznym 
stosowanej strategii różnorodności, w tym 
w odniesieniu do płci, oraz postępów na 
rzecz osiągnięcia tych celów; podkreśla, że 
strategie korporacyjne w dziedzinie 
zarządzania i wynagrodzeń muszą być 
zgodne z zasadą równego traktowania 
kobiet i mężczyzn przewidzianą w 
dyrektywach unijnych oraz że powinny 
one sprzyjać tej zasadzie;

Or. en

Poprawka 27
Cornelis de Jong
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Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność wzmocnienia 
roli akcjonariuszy w tworzeniu polityki 
wynagrodzeń dla dyrektorów;

Or. en

Poprawka 28
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji na rzecz transgranicznego 
głosowania akcjonariuszy jako sposobu
zlikwidowania barier we współpracy 
akcjonariuszy w ramach rynku 
wewnętrznego, pod warunkiem, że będzie 
to przebiegać w przejrzysty i bezpieczny 
sposób;

Or. en

Poprawka 29
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że chociaż za skład rady 
odpowiadają przede wszystkim 
akcjonariusze, w razie braku postępów w 
reprezentacji kobiet w radach w 
rozsądnym czasie ustawodawcy mogą 
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rozważyć podjęcie innych działań;

Or. en

Poprawka 30
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla zdecydowanie, że 
zarządzanie przedsiębiorstwem i polityka 
płacowa mają być rzetelne i 
odpowiedzialne, a także że nie powinny w 
żaden sposób wspierać zachowań 
spekulacyjnych ukierunkowanych na 
krótkoterminowe korzyści ze szkodą dla 
długoterminowej równowagi 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 31
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że ujawnianie polityki 
wynagrodzeń, rocznego sprawozdania w 
sprawie wynagrodzeń (informującego o 
sposobie realizacji polityki wynagrodzeń w 
poprzednim roku) oraz indywidualnych 
wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i 
niewykonawczych powinno być 
obowiązkowe;

Or. en
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Poprawka 32
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje do Komisji o przedstawienie 
propozycji mających na celu harmonizację 
na szczeblu europejskim rodzaju i treści 
informacji udostępnianych akcjonariuszom 
w rocznych sprawozdaniach 
przedsiębiorstw.

7. apeluje do Komisji o przedstawienie 
wyważonych propozycji mających na celu 
przyjęcie na szczeblu europejskim 
wytycznych dotyczących rodzaju i treści 
informacji udostępnianych akcjonariuszom 
w rocznych sprawozdaniach 
przedsiębiorstw, które to informacje 
powinny być rzeczowe i wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 33
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje do Komisji o przedstawienie 
propozycji mających na celu harmonizację 
na szczeblu europejskim rodzaju i treści 
informacji udostępnianych akcjonariuszom 
w rocznych sprawozdaniach 
przedsiębiorstw.

7. apeluje do Komisji o przedstawienie 
propozycji mających na celu harmonizację 
na szczeblu europejskim rodzaju 
informacji udostępnianych akcjonariuszom 
w rocznych sprawozdaniach 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 34
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

z zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
Komisji, zgodnie z którym 
przedsiębiorstwa powinny ujawniać swoją 
politykę płacową i wyniki głosowania 
akcjonariuszy w sprawie wynagrodzeń 
oraz tworzyć niezależne komitety ds. 
wynagrodzeń; jest zdania, że takie 
działania zwiększyłyby przejrzystość, a
także rozwiązały problem rosnącej 
rozbieżności między osiąganymi wynikami 
a płacami kadry menedżerskiej;

Or. en

Poprawka 35
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca Komisję do dostosowania 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania 
spółkami do właściwości i potrzeb MŚP, z 
uwzględnieniem ograniczonych zasobów 
MŚP, szczególnie w zakresie administracji 
i zasobów ludzkich.

Or. lt


