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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, jednakże podkreśla, że zmienione 
ramy trzeba poprzeć środkami wykonawczymi, aby uniknąć jedynie formalnego ich 
przyjęcia przez rady nadzorcze;

2. uważa, że środki wykonawcze powinny objąć:

 środki krajowych organów ds. handlu pozwalające zwiększyć odpowiedzialność 
poszczególnych członków rad nadzorczych i spółek, w tym – zaproponować 
ewentualny system sankcji,

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

 wymóg, że członkowie rad nadzorczych mają spełnić warunki formalne dotyczące 
odpowiednich kwalifikacji i wiedzy oraz że informacje o wolnych miejscach
w radach nadzorczych 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. podkreśla, że sprecyzowanie oraz rozdzielenie funkcji dyrektora generalnego od 
przewodniczącego rady nadzorczej jest absolutnie konieczne;

4. popiera wymóg podawania do wiadomości publicznej danych na temat polityki dotyczącej 
różnorodności oraz wprowadzenia minimalnego wskaźnika zatrudnienia kobiet w celu 
zapewnienia równowagi płci w stosunku 1/3; 

5. uważa, że liczba stanowisk w radach, jednocześnie zajmowanych przez ich członków 
powinna zostać ograniczona do nie więcej niż dwóch, oraz że należy stopniowo 
ograniczać wpływ osób nieformalnie powiązanych z przedsiębiorstwem na procesy 
decyzyjne;

6. przychyla się do przyjęcia sprawozdania z oceny zewnętrznej rady nadzorczej przed jej 
wybraniem na kolejną kadencją, sporządzonego dla akcjonariuszy; uważa, że należy 
również dokonywać corocznej wewnętrznej oceny spółki spółki;

7. uważa, że zarządzanie ryzykiem powinno być centralnym elementem zasad ładu 
korporacyjnego i należy je wpisać w zakres obowiązków dyrektora;
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8. zdecydowanie opowiada się za wprowadzeniem mechanizmu europejskiego, który 
umożliwiałby emitentom identyfikację ich akcjonariuszy, aby ułatwić dialog w sprawie 
ładu korporacyjnego;

9. popiera zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, przy jednoczesnym 
zastosowaniu odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie nadużyć, 


