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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 
prováděcí nástroje a opatření, aby se předešlo riziku, že jej správní rady přijmou pouze 
formálně;

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

 opatření vnitrostátních obchodních orgánů na zvýšení odpovědnosti jednotlivých 
členů správní rady a společností, včetně případného systému sankcí,

 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, střetu zájmů a vzájemného obchodování 
mezi mateřskými a dceřinými společnostmi,

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

3. zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby byly funkce výkonného ředitele a předsedy 
správní rady rozděleny a definovány;

4. podporuje požadavek na zveřejňování politiky rozmanitosti a zavedení minimálního 
poměru zastoupení žen a mužů 1:3;

5. domnívá se, že počet míst ve správní radě, která zastávají členové rady, by měl být 
v kterémkoli okamžiku omezen na dvě, a že by mělo být ukončeno zahrnování „šedých 
ředitelů“;

6. podporuje, aby před znovuzvolením správní rady byla přijata zpráva o externím 
hodnocení správní rady, která by měla být předána akcionářům; domnívá se, že by se 
mělo provádět rovněž každoroční sebehodnocení;

7. domnívá se, že řízení rizik by mělo být ústředním úkolem správy a řízení společnosti 
a mělo by být uvedeno jako hlavní odpovědnost ředitele;

8. rozhodně podpoří evropský mechanismus, který by pomohl emitentům identifikovat jejich 
akcionáře za účelem usnadnění dialogu o otázkách správy a řízení společnosti;

9. podporuje vytvoření větší ochrany menšinových akcionářů a zavedení opatření proti 
zneužití.


