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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji, podkreśla jednak, że zmienione ramy 
powinny wspierać skuteczne narzędzia wdrażania, konkretne środki oraz wzmożony 
nadzór na szczeblu krajowym i unijnym, aby uniknąć ryzyka, że ramy te zostaną 
formalnie przyjęte tylko przez zarządy; jest przekonany, że zmienione ramy muszą 
również uwzględniać fakt, że prawo spółek w państwa członkowskich jest wynikiem 
różnych tradycji i opiera się na różnych zasadach prawnych oraz że należy szanować te 
różnice wypracowując minimalny unijny model ładu korporacyjnego pozwalający między 
innymi na bardziej długoterminową perspektywę zaangażowania pracowników w zarządy 
spółek;

2. uważa, że środki wykonawcze powinny objąć:

 działania mające na celu rozszerzenie odpowiedzialności poszczególnych członków 
zarządów oraz spółek, w tym ewentualne krajowe systemy sankcji za pomocą 
sposobów i środków odpowiadających różnym tradycjom prawnym,

 roczną konferencję prezesów zarządów spółek, podczas której wręczone zostaną 
nagrody za dobre zarządzanie,

 wymóg, że członkowie zarządów mają spełniać warunki formalne odnoszące się do 
kwalifikacji i wiedzy oraz że informacje o wakatach w zarządach będą podawane 
do wiadomości publicznej,

 środki dotyczące podawania do wiadomości publicznej danych na temat 
działalności w szarej strefie, konfliktów interesów oraz transakcji typu „cross-
trade” między spółkami głównymi i zależnymi;

 sprawozdanie roczne Komisji obejmujące czarną listę spółek nieprawidłowo 
stosujących zasady ładu korporacyjnego;

3. choć z zadowoleniem przyjmuje dobrowolne umowy sektorowe opierające się na zasadzie 
„przestrzegaj lub wyjaśnij” oraz zachęca do zawierania takich umów na szczeblu unijnym, 
przyznaje, że kryzys finansowy spowodował, że kwestionuje się ich skuteczność; jest 
przekonany, że Komisja powinna dokonać oceny stosowania klauzul „przestrzegaj lub 
wyjaśnij” oraz zakresu włączania tych klauzul lub klauzul alternatywnych do 
jakichkolwiek ram unijnych, zarówno dobrowolnie, jak i obowiązkowo;

4. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnienie rozmiaru i obrotu spółek 
unijnych w procesie ustalania środków w dziedzinie ładu korporacyjnego, aby nie 
utrudniać skutecznego zarządzania MŚP;

5. podkreśla, że sprecyzowanie oraz rozdzielenie funkcji dyrektora generalnego i prezesa 
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zarządu jest absolutnie konieczne, przynajmniej w odniesieniu do przedsiębiorstw 
zatrudniających ponad 50 pracowników i których wartość obrotów przekracza 1 mln 
EUR;

6. wspiera wymóg publicznego ujawnienia danych na temat polityki różnorodności oraz 
domaga się konkretnych środków mających na celu rozszerzenie reprezentacji kobiet w 
zarządach, najlepiej za pomocą instrumentów tzw. prawa miękkiego; podkreśla również 
potrzebę podjęcia odpowiednich środków – takich jak zapewnienie opieki nad dziećmi –
sprzyjających urzeczywistnieniu równowagi płci;

7. uznając, że do uprawnień rocznego zgromadzenia akcjonariuszy spółki należy 
powoływanie członków zarządu wyraża przekonanie, że liczba miejsc zajmowanych przez 
członków zarządów w różnych spółkach jednocześnie powinna być ograniczona oraz że 
należy stopniowo wyeliminować wpływ na procesy decyzyjne osób nieformalnie 
powiązanych z przedsiębiorstwem;

8. przychyla się do przyjęcia sprawozdania z oceny pracy zarządu przed wyborem jego 
członków na kolejną kadencję, które to sprawozdanie powinno zostać udostępnione 
akcjonariuszom;

9. uważa, że zarządzanie ryzykiem powinno być centralnym elementem zasad ładu 
korporacyjnego i powinno stanowić podstawowy obowiązek dyrektora i zarządu; jest 
zdania, że zarządzanie ryzykiem powinno również obejmować ryzyko niefinansowe, np. 
w dziedzinie szkód środowiskowych lub łamania praw człowieka;

10. uważa, że zarządy powinny podejmować właściwe środki w celu zapobiegania 
utrzymywaniu się zjawiska krótkoterminowości w dziedzinie ładu korporacyjnego, 
szczególnie w dziedzinie konstrukcji umów o zarządzaniu aktywami;

11. zdecydowanie opowiada się za wprowadzeniem mechanizmu europejskiego, który 
umożliwiałby emitentom identyfikację akcjonariuszy, aby ułatwić dialog w sprawie ładu 
korporacyjnego i wykluczyć ewentualne nadużycia wynikające z egzekwowania prawa 
głosu na walnym zgromadzeniu przez osoby niezainteresowane długoterminową sytuacją 
spółki („empty voting”); uważa, że akcjonariusze muszą być w stanie odgrywać kluczową 
rolę w zarządzaniu spółkami i bardziej aktywnie przyczyniać się do odpowiedzialnego 
ładu korporacyjnego;

12. popiera roztoczenie większej ochrony nad akcjonariuszami mniejszościowymi, przy 
jednoczesnym zastosowaniu środków pozwalających na uniknięcie nadużyć i na 
zachęcenie akcjonariuszy do skupienia się na długoterminowych wynikach finansowych 
ich spółki;
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