
AD\887815SK.doc PE475.776v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2011/2181(INI)

21.12.2011

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre právne veci

k rámcu správy a riadenia európskych spoločností
(2011/2181(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lena Kolarska-Bobińska



PE475.776v02-00 2/5 AD\887815SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\887815SK.doc 3/5 PE475.776v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu Komisie, ale zdôrazňuje, že revidovaný rámec by mali podporovať 
účinné nástroje a konkrétne opatrenia na jeho uplatňovanie, ako aj posilnený dohľad na 
vnútroštátnej a európskej úrovni, aby sa predišlo riziku, že bude len formálne prijatý 
správnymi radami; domnieva sa, že v revidovanom rámci sa musí zohľadniť skutočnosť, 
že právo obchodných spoločností v členských štátoch je založené na rôznych tradíciách a 
zásadách v súdnictve a že tieto rozdiely by mali byť rešpektované pri práci na modeli 
minimálnej správy a riadenia európskych spoločností, ktorý zohľadňuje okrem iných 
aspektov dlhodobejší výhľad na začlenenie zamestnancov do správnych rád;

2. vyjadruje presvedčenie, že opatrenia na jeho uplatňovanie by mali zahŕňať:

 opatrenia, ktoré by zvýšili zodpovednosť jednotlivých členov správnych rád a 
spoločností vrátane prípadných vnútroštátnych systémov sankcií spôsobmi a 
postupmi, ktoré sú primerané rôznym tradíciám v súdnictve,

 každoročnú konferenciu predsedov správnych rád spoločností vrátane ocenenia za 
dobrú správu a riadenie,

 požiadavku, aby členovia správnej rady spĺňali formálne požiadavky týkajúce sa 
spôsobilostí a vedomostí a aby boli zverejňované voľné miesta v správnych radách,

 opatrenia týkajúce sa zverejňovania nekalých činností, konfliktov záujmov a 
obchodovania medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,

 každoročnú správu Komisie, v ktorej by bolo zverejnené, kto nedostatočne spravuje 
a riadi svoju spoločnosť,

3. aj keď víta dobrovoľné priemyselné dohody na tzv. zásade dodržuj alebo vysvetli a 
podporuje ďalšie takéto dohody na úrovni EÚ, zároveň uznáva, že finančná kríza 
vyvoláva otázky o ich účinnosti; domnieva sa, že Komisia by mala vyhodnotiť 
uplatňovanie ustanovení „dodržuj alebo vysvetli” a rozsah, v akom by tieto ustanovenia 
alebo alternatívne ustanovenia mali byť zahrnuté do každého rámca EÚ, buď dobrovoľne 
alebo povinne;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri zavádzaní opatrení v oblasti správy a riadenia 
spoločností zohľadňovali veľkosť a obrat európskych spoločností s cieľom neobmedzovať 
účinné riadenie malých a stredných podnikov;

5. zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné, aby boli funkcie výkonného riaditeľa a predsedu 
správnej rady presne vymedzené a oddelené, aspoň v prípade podnikov s viac než 50 
zamestnancami a s obratom vyšším než 1 milión EUR;

6. podporuje požiadavku, aby bola zverejňovaná politika rozmanitosti a žiada, aby sa prijali 
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konkrétne opatrenia na zvýšenie zastúpenia žien v správnych radách prostredníctvom 
nástrojov soft law; zdôrazňuje tiež, že na realizovanie politiky rodovej rôznorodosti sú 
potrebné primerané opatrenia, ako napr. opatrenia v oblasti o starostlivosti o deti;

7. aj keď uznáva, že vymenovanie členov správnej rady je v právomoci výročnej schôdze 
akcionárov spoločnosti, domnieva sa, že počet miest v správnej rade, ktoré zastávajú 
osoby, ktoré sú zároveň členmi rád iných spoločností, by mal byť obmedzený a že 
začleňovanie tzv. tieňových riaditeľov by malo byť postupne ukončené;

8. podporuje prijatie hodnotiacej správy o výkonnosti správnej rady, ktorá by mala by sa 
mala predložiť akcionárom, ešte pred opätovnými voľbami rady;

9. vyjadruje presvedčenie, že riadenie rizík by malo byť stredobodom pozornosti správy a 
riadenia spoločností a malo by byť uvádzané ako hlavná povinnosť riaditeľa a správnej 
rady; vyjadruje presvedčenie, že riadenie rizík musí tiež pokrývať nefinančné riziká 
v takých oblastiach, ako sú environmentálne škody a porušovanie ľudských práv;

10. vyjadruje presvedčenie, že správne rady by mali podniknúť príslušné opatrenia na boj 
proti rozšírenému presadzovaniu krátkodobým záujmov v správe a riadení spoločností, 
predovšetkým pokiaľ ide o navrhovanie zmlúv o správe aktív;

11. dôrazne podporuje európsky mechanizmus, ktorý by pomohol emitentom identifikovať ich 
akcionárov s cieľom uľahčiť dialóg o otázkach správy a riadenia spoločnosti a vylúčiť 
možné zneužitie na základe tzv. prázdneho hlasovania; vyjadruje presvedčenie, že 
akcionári musia hrať hlavnú úlohu v riadení a správe spoločností a aktívnejšie prispievať 
k správe a riadeniu spoločností;

12. podporuje zabezpečenie väčšej ochrany menšinových akcionárov prijatím opatrení na 
predchádzanie zneužitia a podporovanie akcionárov, aby sa sústredili na dlhodobé 
finančné výsledky svojej spoločnosti;



AD\887815SK.doc 5/5 PE475.776v02-00

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 20.12.2011

Výsledok záverečného hlasovania: +:
–:
0:

39
4
2

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da 
Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, 
Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, 
Romana Jordan Cizelj, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav 
Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Jens 
Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco 
Sosa Wagner, Konrad Szymański, Michael Theurer, Britta Thomsen, 
Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita 
Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-
Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Reinhard Bütikofer, António Fernando Correia De Campos, Francesco 
De Angelis, Andrzej Grzyb, Seán Kelly, Werner Langen, Vladimír 
Remek


