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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, vendar poudarja, da bi bilo treba revidirani okvir 
podpreti z izvedbenimi orodji in ukrepi, s čimer bi se preprečilo tveganje, da bi ga upravni 
odbori podjetij sprejeli zgolj formalno;

2. meni, da bi morali izvedbeni ukrepi vključevati:

 ukrepe nacionalnih organov, pristojnih za trgovanje, da se poveča odgovornost 
posameznih članov upravnih odborov in družb, vključno z morebitnim sistemom 
sankcij,

 letno konferenco predsednikov upravnih odborov podjetij, vključno z nagrado za 
dobro upravljanje,

 zahteve, da člani upravnih odborov izpolnjujejo formalne zahteve primernosti in 
znanja ter da se za prosta mesta v upravnih odborih objavijo razpisi,

 ukrepe glede javnega razkritja “sivih” dejavnosti, navzkrižja interesov ter trgovanja 
med matičnimi in hčerinskimi družbami,

 letno poročilo Komisije, v katerem se javno imenujejo družbe, ki ne spoštujejo 
načel upravljanja podjetij;

3. poudarja, da je nujno treba ločevati in opredeliti funkciji generalnega direktorja in 
predsednika upravnega odbora;

4. podpira zahtevo po javnem razkritju izvajanja politike raznolikosti in uvedbo 
minimalnega razmerja med spoloma 1 proti 3;

5. meni, da bi morali člani upravnih odborov sočasno zasedati največ dva sedeža v upravnih 
odborih ter da bi bilo treba postopoma odpraviti vključevanje “sivih direktorjev” na ta 
mesta;

6. meni, da bi moralo biti pred ponovno izvolitvijo upravnega odbora sprejeto zunanje 
ocenjevalno poročila o njem, poročilo pa bi moralo biti posredovano delničarjem; je 
prepričan, da bi moralo priti tudi do vsakoletnega internega samoocenjevanja;

7. meni, da bi moralo biti obvladovanje tveganja med osrednjimi nalogami pri upravljanju 
podjetij ter bi moralo biti navedeno med glavnimi odgovornostmi direktorjev;

8. odločno zagovarja evropski mehanizem, ki bi izdajateljem pomagal prepoznati svoje 
delničarje, da bi se s tem spodbudil dialog glede vprašanj, povezanih z upravljanjem 
podjetij;

9. podpira oblikovanje močnejše zaščite za manjšinske delničarje ob sočasni vključitvi 
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ukrepov za preprečevanje zlorab.


