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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής αλλά τονίζει πως το αναθεωρημένο πλαίσιο 
πρέπει να υποστηριχθεί με αποτελεσματικά εργαλεία εφαρμογής και με συγκεκριμένα 
μέτρα, όπως και με ενισχυμένη εποπτεία σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ , ώστε να 
αποτραπεί ο κίνδυνος μιας απλώς τυπικής έγκρισής του από τα διοικητικά συμβούλια· 
εκτιμά πως το αναθεωρημένο πλαίσιο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι το εταιρικό 
δίκαιο στα κράτη μέλη πηγάζει από διαφορετικές παραδόσεις και δικαστικές αρχές και ότι 
αυτές οι διαφορές πρέπει να γίνουν σεβαστές στο πλαίσιο της προσπάθειας επεξεργασίας 
ενός ελάχιστου ευρωπαϊκού μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που θα προσφέρει μεταξύ 
άλλων και μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική συμμετοχής των εργαζομένων στα 
διοικητικά συμβούλια των εταιριών·

2. εκτιμά πως τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνουν:

 μέτρα για μια μεγαλύτερη ευθύνη των μεμονωμένων μελών των διοικητικών 
συμβουλίων και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχομένου εθνικού 
συστήματος κυρώσεων αναλόγως των τρόπων και μέσων που προσφέρονται από τις 
διαφορετικές δικαστικές παραδόσεις·

 μια ετήσια διάσκεψη των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου καλής διακυβέρνησης·

 την απαίτηση να πληρούν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τυπικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και γνώσεων και να δημοσιοποιούνται οι προς πλήρωση κενές θέσεις 
στα διοικητικά συμβούλια·

 μέτρα για τη δημοσιοποίηση "ανεπίσημων" δραστηριοτήτων, κωλυμάτων 
συμφέροντος και διασταυρουμένων συναλλαγών μεταξύ μητρικών και θυγατρικών 
επιχειρήσεων·

 μια ετήσια έκθεση της Επιτροπής "naming and shaming" (δημοσιοποίηση ονομάτων) 
για τις περιπτώσεις μη εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης (CG)·

3. αν και καλωσορίζει τις εθελούσιες διεπαγγελματικές συμφωνίες στη βάση του 
«συμμορφώσου ή εξήγησε» και ενώ ενθαρρύνει περαιτέρω αυτές τις συμφωνίες σε 
επίπεδο ΕΕ, εντούτοις αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση προκάλεσε 
ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους· εκτιμά πως η Επιτροπή θα πρέπει να 
διενεργήσει μια αξιολόγηση της χρήσης των ρητρών τύπου «συμμορφώσου ή εξήγησε» 
και την έκταση στην οποία οι ρήτρες αυτές ή άλλες εναλλακτικές θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε ευρωπαϊκό πλαίσιο είτε σε προαιρετική είτε σε 
υποχρεωτική βάση·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν επίσης υπόψη το μέγεθος και 
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τον κύκλο εργασιών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όταν θεσπίζουν μέτρα στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να μην παρεμποδίζεται η αποτελεσματική διαχείριση των 
ΜΜΕ·

5. τονίζει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να προσδιορισθούν και να διαχωριστούν τα καθήκοντα 
του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τουλάχιστον στην περίπτωση επιχειρήσεων με περισσοτέρους από 50 εργαζόμενους και 
με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ·

6. στηρίζει την απαίτηση δημοσιοποίησης της πολιτικής των επιχειρήσεων στους τομείς των 
ίσων ευκαιριών και της ισορροπημένης εκπροσώπησης και ζητεί συγκεκριμένα μέτρα για 
την αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια μέσω μη δεσμευτικών 
μέσων («soft law»)· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
όπως είναι οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα 
η συμμετοχή και τον δύο φύλων· 

7. σέβεται την αρμοδιότητα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων να διορίζει τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όμως εκτιμά πως ο αριθμός των θέσεων σε ένα 
διοικητικό συμβούλιο που καταλαμβάνονται από μέλη διοικητικών συμβουλίων 
διαφορετικών εταιριών ταυτόχρονα πρέπει να έχει ένα όριο κι ότι θα πρέπει να 
καταργηθεί σταδιακά η συμμετοχή των "ανεπίσημων διευθυντών" (gray directors)·

8. εκτιμά αναγκαία πριν από την επανεκλογή του διοικητικού συμβουλίου την έγκριση μιας 
έκθεσης αξιολόγησης της επίδοσής του, που θα πρέπει να τίθεται υπόψιν των μετόχων·

9. εκτιμά πως η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της εταιρικής 
διακυβέρνησης και να θεωρείται ως μια μείζων ευθύνη του διευθυντή και του διοικητικού 
συμβουλίου· πιστεύει ότι η διαχείριση κινδύνων θα πρέπει επίσης να καλύπτει μη 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως αυτούς που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές 
ζημίες και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. πιστεύει ότι τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
να εξουδετερώνουν την τάση γενίκευσης των βραχυπρόθεσμων στρατηγικών, ιδίως όσον 
αφορά τον σχεδιασμό των συμβάσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων·

11. υποστηρίζει θερμά έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που θα βοηθάει τους εκδότες να 
εντοπίζουν τους μετόχους τους ώστε να διευκολύνουν το διάλογο επί ζητημάτων
εταιρικής διακυβέρνησης και να αποκλείουν πιθανές καταχρήσεις που απορρέουν από 
κενές ψήφους· πιστεύει ότι οι μέτοχοι πρέπει να είναι σε θέση να διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στην διακυβέρνηση εταιριών και να συμβάλλουν με πιο ενεργό τρόπο στην 
υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση·

12. είναι υπέρ της θέσπισης μεγαλύτερης προστασίας για τους μειοψηφούντες μετόχους, 
παράλληλα με μέτρα για να αποφεύγεται η κατάχρησή της και για να ενθαρρύνονται οι 
μέτοχοι να εστιάζουν στα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 
εταιρίας τους.
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