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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 εργαλεία εφαρμογής και με μέτρα, ώστε να αποτραπεί ο 
κίνδυνος μιας απλώς τυπικής έγκρισής του από τα διοικητικά συμβούλια·

2. εκτιμά πως τα μέτρα εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνουν:

 μέτρα των εθνικών εμπορικών αρχών για μια μεγαλύτερη ευθύνη των μεμονωμένων 
μελών των διοικητικών συμβουλίων και των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ενδεχομένου συστήματος κυρώσεων·

 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·

3. τονίζει ότι είναι απόλυτη ανάγκη να διαχωριστούν και να προσδιορισθούν τα καθήκοντα 
του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου·

4. στηρίζει την απαίτηση δημοσιοποίησης της πολιτικής των επιχειρήσεων στους τομείς των 
ίσων ευκαιριών και της ισορροπημένης εκπροσώπησης και την απαίτηση καθιέρωσης 
μιας ελάχιστης αναλογίας 1/3 μεταξύ των δυο φύλων· 

5. εκτιμά πως ο αριθμός των θέσεων σε ένα διοικητικό συμβούλιο που καταλαμβάνονται 
από μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιορισθεί σε δυο ανά πάσα στιγμή κι 
ότι θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά η συμμετοχή των "ανεπίσημων διευθυντών" (gray 
directors)·

6. εκτιμά αναγκαία πριν από την επανεκλογή του διοικητικού συμβουλίου την έγκριση μιας 
εξωτερικής έκθεσης αξιολόγησής του υπόψιν των μετόχων· εκτιμά πως επίσης θα πρέπει 
να γίνονται ετήσιες εσωτερικές αυτοαξιολογήσεις·

7. εκτιμά πως η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της εταιρικής 
διακυβέρνησης και να θεωρείται ως μια μείζων διευθυντική ευθύνη·
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8. υποστηρίζει θερμά έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό που θα βοηθάει τους εκδότες να 
εντοπίζουν τους μετόχους τους ώστε να διευκολύνουν το διάλογο σχετικά με ζητήματα 
εταιρικής διακυβέρνησης·

9. είναι υπέρ της θέσπισης μεγαλύτερης προστασίας για τους μειοψηφούντες μετόχους, 
παράλληλα με μέτρα για την αποτροπή καταχρηστικών ενεργειών·


