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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zelenou knihu Komise, ale zdůrazňuje, že revidovaný rámec by měly podporovat 
účinné prováděcí nástroje, konkrétní opatření a také posílený dohled na vnitrostátní úrovni 
i na úrovni EU, aby se předešlo riziku, že jej správní rady přijmou pouze formálně; 
domnívá se, že revidovaný rámec musí také zohledňovat skutečnost, že právo společností 
v členských státech vychází z různých tradic a právních zásad a tyto rozdíly by se při práci 
na minimálních požadavcích na model EU pro správu a řízení společností měly 
respektovat, což mimo jiné umožní dlouhodobější perspektivu pro zapojení zaměstnanců 
do správních rad společností;

2. domnívá se, že prováděcí opatření by měla zahrnovat:

 opatření na zvýšení odpovědnosti jednotlivých členů správní rady a společností, 
včetně případných vnitrostátních systémů sankcí za pomoci takových prostředků, 
které jsou vhodné pro různé právní tradice,

 výroční konference předsedů správních rad společností, včetně udělování ceny za 
řádnou správu,

 požadavek, aby členové správní rady splňovali požadavky na formální způsobilost 
a znalosti a aby byla zveřejňována volná místa ve správních radách,

 opatření na zveřejňování „šedé“ činnosti, střetů zájmů a vzájemného obchodování 
mezi mateřskými a dceřinými společnostmi,

 každoroční zprávu Komise s veřejným označením a kritikou společností, které 
neuplatňují řádnou správu a řízení společnosti;

3. vítá dobrovolné dohody průmyslových podniků ohledně zásady „dodržet nebo vysvětlit“ 
a dále tyto dohody na úrovni EU podporuje, uznává však, že finanční krize vedla 
ke zpochybnění jejich účinnosti; domnívá se, že Komise by měla vyhodnotit využívání 
doložky „dodržet nebo vysvětlit“ a míru do níž by tato nebo alternativní doložka měla být 
zařazena do jakéhokoli rámce EU, ať již dobrovolně nebo povinně;

4. žádá Komisi a členské státy, aby při vytváření opatření ohledně správy a řízení podniků 
braly v úvahu též velikost a obrat evropských podniků, a snažily se tak neztěžovat účinné 
řízení malých a středních podniků;

5. zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby byly funkce výkonného ředitele a předsedy 
správní rady definovány a rozděleny, alespoň v případě podniků s více než 50 
zaměstnanci a s obratem vyšším než 1 milion EUR;

6. podporuje požadavek na zveřejňování politiky rozmanitosti a požaduje konkrétná opatření 
na zvýšení zastoupení žen ve správních radách, v ideálním případě prostřednictvím tzv.
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měkkých právních nástrojů; zdůrazňuje také potřebu vhodných opatření, například úpravy 
v oblasti péče o děti, aby se rozmanité zastoupení mužů i žen stalo skutečností;

7. i když uznává, že jmenování členů správní rady je v kompetenci výroční schůze akcionářů 
společnosti, domnívá se, že počet míst ve správní radě, která zastávají členové rady 
v různých společnostech současně by měl být omezen, a že zařazování „šedých ředitelů“ 
by mělo být ukončeno;

8. podporuje myšlenku, aby před znovuzvolením správní rady byla přijata zpráva 
o hodnocení její práce, která by měla být předána akcionářům;

9. domnívá se, že řízení rizik by mělo být ústředním úkolem správy a řízení společnosti
a mělo by být uvedeno jako hlavní úkol ředitele a správní rady; domnívá se, že řízení rizik 
musí zahrnovat též nefinanční rizika, jako je oblast poškozování životního prostředí 
a porušování lidských práv;

10. domnívá se, že správní rady by měly přijímat vhodná opatření v boji proti 
všudypřítomnému prosazování krátkodobých zájmů v rámci správy a řízení společností, 
zejména s ohledem na formu smluv o správě aktiv;

11. rozhodně podpoří evropský mechanismus, který by pomohl emitentům identifikovat jejich 
akcionáře za účelem usnadnění dialogu o otázkách správy a řízení společnosti a vyloučení 
možného zneužívání zapříčiněného prázdným hlasováním; domnívá se, že akcionáři musí 
mít možnost hrát v řízení společnosti ústřední úlohu a aktivněji se podílet na odpovědném 
řízení a správě společnosti;

12. podporuje větší ochranu menšinových akcionářů a zavedení opatření proti zneužití a na 
motivaci akcionářů k tomu, aby se zaměřili na dlouhodobé finanční výsledky společnosti;
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