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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 
nástroje a opatrenia na jeho uplatňovanie, aby sa predišlo riziku, že bude len formálne 
prijatý správnymi radami;

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

 opatrenia zo strany kompetentných štátnych úradov, ktoré by zvýšili zodpovednosť 
jednotlivých členov riadiacich orgánov a spoločností vrátane prípadného systému 
sankcií,

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

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

 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. zdôrazňuje, že je úplne nevyhnutné, aby funkcie výkonného riaditeľa a predsedu správnej 
rady boli oddelené a aby boli presne zadefinované;

4. podporuje požiadavku, aby bola zverejňovaná politika rozmanitosti, a zavedenie rodovej 
vyváženosti minimálne 1/3;

5. vyjadruje presvedčenie, že počet miest v správnej rade, ktoré sú obsadené členmi rady, by 
mal byť zakaždým obmedzený na dve, a že začleňovanie tzv. tieňových riaditeľov by 
malo byť postupne ukončené;

6. podporuje prijatie externej hodnotiacej správy správnej rady, ktorá by mala byť dodaná 
akcionárom ešte pred opätovnými voľbami rady; domnieva sa, že by sa tiež malo 
uskutočniť každoročné interné seba hodnotenie;

7. vyjadruje presvedčenie, že riadenie rizík by malo byť stredobodom pozornosti správy a 
riadenia spoločnosti a malo by byť uvádzané ako hlavná zodpovednosť riaditeľa;

8. dôrazne podporuje mechanizmus na úrovni EÚ, ktorý by pomohol emitentom 
identifikovať ich akcionárov s cieľom uľahčiť dialóg o otázkach správy a riadenia 
spoločnosti;
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9. podporuje zabezpečenie väčšej ochrany minoritných akcionárov prijatím opatrení na 
predchádzanie zneužitia.


