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Pozměňovací návrh 1
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
6. července 2011 o ženách a řízení 
podniků1,
___________
1P7_TA-PROV(2011)0330.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá, že Komise svojí zelenou knihou 
zahájila přezkum rámce EU pro správu 
a řízení společností;

1. vítá, že Komise svojí zelenou knihou 
zahájila přezkum rámce EU pro správu 
a řízení společností; zdůrazňuje, že by 
tento přezkum mohl jít za hranice 
uplatnění zásady „dodržuj nebo vysvětli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby vytvořila systém 
jasných pravidel a sankcí pro řádnou 
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správu věcí veřejných založený na 
kodexech osvědčených postupů pro 
vytvoření nové rovnováhy stávající 
struktury řízení podniků s cílem posílit 
dlouhodobou orientaci a odradit od 
finančních a jiných pobídek pro 
krátkodobé přebírání příliš velkého rizika 
a neodpovědné chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad tím, že se 
zelená kniha zaměřuje na unitární systém 
a nebere v úvahu systém duální, který je 
v Evropě široce zastoupen; mnoho otázek, 
jež zelená kniha zmiňuje, v duálním 
systému nevyvstává – např. vymezení 
pravomocí a odpovědností generálního 
ředitele a dozorčí rady –, neboť jsou 
v duálním systému jednoznačně vymezeny 
právními předpisy; 

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že Zpráva reflexní skupiny 
Evropské rady o budoucnosti práva 
společností EU uvádí, že „zájem 
společnosti (…) může mít přednost před 
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zájmem jednotlivých akcionářů, pokud 
jsou tyto zájmy v rozporu a pokud by 
následování krátkodobého zájmu 
akcionářů mělo přímý negativní dopad na 
dlouhodobou životaschopnost 
společnosti“.
Brusel, 5. dubna 2011, dostupná na 
internetových stránkách Komise, s. 37–38

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že v období po odeznění 
finanční krize je možné se poučit ze 
stěžejních případů, kdy došlo ve světě 
obchodu k úpadku společností;

Or. nl

Pozměňovací návrh 7
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. je přesvědčen, že jádrem regulace 
správy a řízení společností musí být 
závazná pravidla, která jsou doplněna 
„měkkými“ předpisy, jako je například 
kodex osvědčených postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zastává nicméně v této souvislosti 
určitou zdrženlivost a žádá, aby byl každý 
legislativní návrh velmi kriticky posouzen 
s ohledem na cíle, kterých je třeba 
dosáhnout, a na poměr nákladů a přínosů 
příslušného návrhu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje potřebu dosáhnout lepší 
funkčnosti stávajících pravidel 
a doporučení týkajících se správy a řízení 
a lepšího souladu s nimi, což 
upřednostňuje před zavedením závazných 
pravidel pro správu a řízení evropských 
podniků;

Or. nl

Pozměňovací návrh 10
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. je přesvědčen o tom, že dobrovolné 
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kodexy chování představují nejúčinnější 
způsob, jak dosáhnout řádné správy 
a řízení společností;

Or. nl

Pozměňovací návrh 11
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1e. v této souvislosti vyjadřuje svou 
náklonnost metodě „dodržuj nebo 
vysvětli“; domnívá se, že by k tomu mělo 
patřit i to, že podniky, které mají pádný 
důvod nedodržet předpisy týkající se 
správy a řízení společností, by měly 
podrobně objasnit příslušná rozhodnutí 
a popsat alternativní řešení, která přijaly;

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje však politování nad tím, že 
významné otázky správy a řízení 
společností, jako je rozhodování správní 
rady, odpovědnost členů správní rady, 
nezávislost členů správní rady, střety 
zájmů nebo angažovanost zúčastněných 
stran, jsou v zelené knize opomenuty;

2. vyjadřuje však politování nad tím, že 
významné otázky správy a řízení 
společností, jako je rozhodování správní 
rady, odpovědnost členů správní rady, 
nezávislost členů správní rady, střety 
zájmů, rozmanitost z hlediska zastoupení 
mužů a žen, zastupování zaměstnanců 
a angažovanost zúčastněných stran, jsou 
v zelené knize opomenuty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto smyslu zdůrazňuje, že je nutné 
věnovat pozornost významné úloze, jakou 
mají různé výbory (pro audit, odměňování 
a jmenování) v řádné správě a řízení 
společnosti, a vyzývá Komisi, aby posílila
jejich úlohu;

3. v tomto smyslu zdůrazňuje, že je nutné 
věnovat pozornost významné úloze, jakou 
mají různé výbory (pro audit, odměňování 
a jmenování) v řádné správě a řízení 
společnosti, a vyzývá Komisi, aby přijala 
opatření k posílení jejich úlohy;

Or. bg

Pozměňovací návrh 14
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. v tomto smyslu zdůrazňuje, že je nutné 
věnovat pozornost významné úloze, jakou 
mají různé výbory (pro audit, odměňování 
a jmenování) v řádné správě a řízení 
společnosti, a vyzývá Komisi, aby posílila 
jejich úlohu;

3. v tomto smyslu zdůrazňuje, že je nutné 
věnovat pozornost významné úloze, jakou 
mají různé výbory (pro audit, odměňování 
a jmenování) v řádné správě a řízení 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alexandra Thein

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že přezkum rámce pro 
správu a řízení evropských společností ze 
strany Komise musí zohlednit práva 
a povinnosti, jež různým orgánům 
společností svěřuje vnitrostátní právo, 
a zejména rozdíly mezi unitárním 
a duálním systémem; Komise v tomto 
přezkumu v zásadě používá pojmu 
„správní rada“, hovoří-li o kontrolní 
úloze jejích členů, jež v duální struktuře 
obvykle náleží dozorčí radě, aniž by byly 
dotčeny funkce, jež různým orgánům 
společností svěřuje vnitrostátní právo;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že základní soubor opatření 
EU v oblasti správy a řízení společností by 
se měl vztahovat na všechny kotované 
společnosti bez ohledu na jejich velikost;

4. domnívá se, že opatření EU v oblasti 
správy a řízení společností by se měla
vztahovat na všechny kotované společnosti 
bez ohledu na jejich velikost;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že základní soubor opatření 
EU v oblasti správy a řízení společností by 

4. domnívá se, že základní soubor opatření 
EU v oblasti správy a řízení společností by 
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se měl vztahovat na všechny kotované 
společnosti bez ohledu na jejich velikost;

se měl vztahovat na všechny kotované 
společnosti; v případě systémových 
společností by však měly být uplatňovány 
posílené postupy „dodržuj nebo vysvětli“, 
aby se zajistilo, že příslušný regulační 
orgán přezkoumal vysvětlení a je s ním 
spokojen;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že základní soubor opatření
EU v oblasti správy a řízení společností by 
se měl vztahovat na všechny kotované 
společnosti bez ohledu na jejich velikost;

4. domnívá se, že základní soubor zásad
EU v oblasti správy a řízení společností by 
se měl vztahovat na všechny kotované 
společnosti bez ohledu na jejich velikost;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Philippe De Backer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že základní soubor 
opatření EU v oblasti správy a řízení 
společností by se měl vztahovat na 
všechny kotované společnosti bez ohledu 
na jejich velikost;

4. domnívá se, že vzhledem k značné 
rozdílnosti společností v Evropě a zejména 
rozdílu mezi společnostmi kótovanými na 
burze a společnostmi na burze 
nekótovanými není „univerzální přístup 
pro všechny“ příliš užitečný;

Or. nl



AM\885626CS.doc 11/33 PE478.375v01-00

CS

Pozměňovací návrh 20
Piotr Borys

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že iniciativa finanční 
čestnosti je příkladem řádné správy věcí 
veřejných v oblasti sportu; vyzývá ostatní 
odvětví a veřejné orgány, aby tato opatření 
dále prozkoumaly s cílem uplatnit některé 
jejich základní zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že tato opatření by měla 
být přiměřená velikosti, složitosti a druhu
společnosti; navrhuje, aby pro vymezení 
toho, jaká opatření se uplatní, byl zaveden 
systém prahových hodnot, který by 
vycházel z počtu zaměstnanců nebo 
obratu; 

5. poznamenává, že tato pravidla by se 
měla uplatnit bez ohledu na velikost, 
složitost a druh společnosti; navrhuje, aby
byl zaveden systém jasných pravidel 
a sankcí s cílem poskytnout zúčastněným 
stranám a akcionářům komplexní 
a transparentní informace o opatřeních 
přijatých pro zajištění řádného řízení 
společností a ochranu jejich zájmů;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Klaus-Heiner Lehne

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že tato opatření by měla 
být přiměřená velikosti, složitosti a druhu
společnosti; navrhuje, aby pro vymezení 
toho, jaká opatření se uplatní, byl zaveden 
systém prahových hodnot, který by 
vycházel z počtu zaměstnanců nebo 
obratu;

5. poznamenává, že tato opatření by se 
měla uplatnit bez ohledu na velikost, 
složitost a druh společnosti, pokud se 
jedná o kotovanou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že tato opatření by měla 
být přiměřená velikosti, složitosti a druhu 
společnosti; navrhuje, aby pro vymezení 
toho, jaká opatření se uplatní, byl zaveden 
systém prahových hodnot, který by 
vycházel z počtu zaměstnanců nebo obratu;

5. poznamenává, že tato opatření by měla 
být přiměřená velikosti, složitosti a druhu 
společnosti; navrhuje, aby pro vymezení 
toho, jaká opatření se uplatní, byl zaveden 
systém prahových hodnot, který by 
vycházel z počtu zaměstnanců nebo obratu; 
připomíná, že se postupuje podle zásady 
„dodržuj nebo vysvětli“ a že by mělo být 
propagováno vysvětlování;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Klaus-Heiner Lehne

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že nekotované společnosti 
přesahující určitou velikost by se měly 
řídit některými opatřeními v oblasti správy 

vypouští se



AM\885626CS.doc 13/33 PE478.375v01-00

CS

a řízení společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že obecně by měla být 
stanovena jasná hranice mezi povinnostmi 
předsedy správní rady a generálního 
ředitele; poznamenává však, že toto 
pravidlo by mělo být přiměřené velikosti 
a specifikům společnosti a že toto 
rozhodnutí by mělo přijímat shromáždění 
akcionářů;

7. zdůrazňuje, že by měla být 
v monistickém systému správy stanovena 
jasná hranice mezi povinnostmi předsedy 
správní rady a generálního ředitele; 
poznamenává však, že toto pravidlo by 
nemělo být přiměřené velikosti 
a specifikům společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alexandra Thein

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že obecně by měla být 
stanovena jasná hranice mezi povinnostmi 
předsedy správní rady a generálního 
ředitele; poznamenává však, že toto 
pravidlo by mělo být přiměřené velikosti 
a specifikům společnosti a že toto 
rozhodnutí by mělo přijímat shromáždění 
akcionářů;

7. zdůrazňuje, že v unitárním systému by 
měla být stanovena jasná hranice mezi 
povinnostmi předsedy správní rady 
a generálního ředitele; poznamenává však, 
že toto pravidlo by mělo být přiměřené 
velikosti a specifikům společnosti a že toto 
rozhodnutí by mělo přijímat shromáždění 
akcionářů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 27
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam přítomnosti 
zástupců zaměstnanců ve správní radě, 
zejména s ohledem na jejich dlouhodobé 
zájmy ve společnosti, zkušenosti a znalosti 
vnitřní struktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti a že 
předseda správní rady je odpovědný za 
zajištění správné rovnováhy mezi 
kompetencemi členů správní rady;

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, včetně zástupců zaměstnanců, 
že toto hledisko jejího složení by mělo být 
přizpůsobeno složitosti činností 
vykonávaných společnosti a že předseda 
správní rady je odpovědný za zajištění 
správné rovnováhy mezi kompetencemi 
členů správní rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Klaus-Heiner Lehne

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti a že 
předseda správní rady je odpovědný za 
zajištění správné rovnováhy mezi 
kompetencemi členů správní rady;

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti a že 
předseda správní rady je odpovědný za 
zajištění správné rovnováhy mezi 
kompetencemi členů správní rady;

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti a že za 
zajištění správné rovnováhy mezi 
kompetencemi členů správní rady jsou 
odpovědní akcionáři;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alexandra Thein

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že správní rada musí 8. zdůrazňuje, že správní rada musí 
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zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti a že 
předseda správní rady je odpovědný za 
zajištění správné rovnováhy mezi 
kompetencemi členů správní rady;

zahrnovat nezávislé jednotlivce s různými 
kompetencemi, zkušenostmi a odbornými 
znalostmi, že toto hledisko jejího složení 
by mělo být přizpůsobeno složitosti 
činností vykonávaných společnosti a že 
v unitárním systému je za zajištění 
správné rovnováhy mezi kompetencemi 
členů správní rady odpovědný předseda 
správní rady; v duálním systému jsou 
v každém případě za zajištění správné 
rovnováhy kompetencí v dozorčí radě 
odpovědni akcionáři; 

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je toho názoru, že politiky náboru by 
měly být přesně stanovené a že by měly 
podléhat režimu „dodržuj nebo vysvětli“;

9. je toho názoru, že případné politiky 
náboru by měly být přesně stanovené a že 
by měly podléhat režimu „dodržuj nebo 
vysvětli“; zdůrazňuje, že navrhování 
a schvalování takovýchto dokumentů 
týkajících se fungování společnosti by 
mělo být ve výlučné příslušnosti 
akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá společnosti, aby v oblasti 
lidských zdrojů zavedly transparentní a na 
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zásluhách založené metody a aby rozvíjely 
a účinně podporovaly nadání a dovednosti 
mužů a žen; zdůrazňuje, že společnosti 
jsou povinny zajistit rovné zacházení 
s ženami a muži a rovné pracovní 
příležitosti pro ženy a muže a přispívat 
k rovnováze pracovního a soukromého 
života žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá ke zvýšení počtu žen ve 
správních radách prostřednictvím systému 
flexibilních kvót;

10. vítá záměr Komise navrhnout v roce 
2012 evropské právní předpisy, pokud se 
společnostem nepodaří prostřednictvím 
dobrovolných opatření dosáhnout do roku 
2015 cíle 30% a do roku 2020 40% 
zastoupení žen ve správních radách
společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá ke zvýšení počtu žen ve 
správních radách prostřednictvím systému 
flexibilních kvót;

10. vyzývá ke zvýšení počtu žen ve 
správních radách prostřednictvím rozšíření 
účasti v procesu jmenování a podpory 
zapojení akcionářů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá ke zvýšení počtu žen ve 
správních radách prostřednictvím systému 
flexibilních kvót;

10. vyzývá k vyváženému zastoupení 
alespoň 40 % žen ve správních radách do 
roku 2015, a to prostřednictvím systému 
kvót;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá ke zvýšení počtu žen ve 
správních radách prostřednictvím systému 
flexibilních kvót;

10. zdůrazňuje význam širokého 
a rozmanitého zastoupení souboru 
dovedností a kompetencí ve správní radě; 
připomíná, že redukce jednotlivce na 
pouhého zástupce konkrétní skupiny, 
např. na základě pohlaví, věku nebo 
etnické skupiny, nepodporuje zájmy těchto 
jednotlivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že členové správní rady 
musí výkonu svých povinností věnovat 
dostatečný čas; domnívá se však, že není 
vhodné předepisovat univerzální pravidla 
a že omezení počtu správních rad, v nichž 
může člen působit, by měla každá 
společnost stanovovat individuálně;

11. zdůrazňuje, že členové správní rady 
musí výkonu svých povinností věnovat 
dostatečný čas; domnívá se, že by mělo být 
stanoveno univerzální pravidlo a že
omezení počtu správních nebo dozorčích 
rad, v nichž může člen působit, by mělo být 
omezeno na čtyři mandáty; zdůrazňuje, že 
by to pomohlo zvýšit četnost schůzí 
správních a dozorčích rad a zlepšilo 
kvalitu vnitropodnikových dozorčích 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Klaus-Heiner Lehne

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že členové správní rady 
musí výkonu svých povinností věnovat 
dostatečný čas; domnívá se však, že není 
vhodné předepisovat univerzální pravidla 
a že omezení počtu správních rad, v nichž 
může člen působit, by měla každá 
společnost stanovovat individuálně;

11. zdůrazňuje, že nevýkonní členové 
správní rady musí výkonu svých povinností 
věnovat dostatečný čas; domnívá se však, 
že není vhodné předepisovat univerzální 
pravidla a že je potřeba vytvořit pravidla, 
která umožní omezení počtu správních rad, 
v nichž může nevýkonný člen působit;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že členové správní rady 11. zdůrazňuje, že členové správní rady 
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musí výkonu svých povinností věnovat 
dostatečný čas; domnívá se však, že není 
vhodné předepisovat univerzální pravidla 
a že omezení počtu správních rad, v nichž 
může člen působit, by měla každá
společnost stanovovat individuálně;

musí výkonu svých povinností věnovat 
dostatečný čas; domnívá se však, že není 
vhodné předepisovat univerzální pravidla 
a že omezení počtu správních rad, v nichž 
může člen působit, by měli akcionáři 
každé společnosti stanovovat individuálně; 
zdůrazňuje význam úplné 
transparentnosti a otevřenosti členů 
správní rad, pokud jde o jejich další 
závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. souhlasí, že pravidelná externí 
hodnocení jsou užitečným nástrojem pro 
posouzení účinnosti postupů správy 
a řízení společností; je však toho názoru, 
že by neměla být povinná;

12. souhlasí, že pravidelná externí 
hodnocení jsou užitečným nástrojem pro 
posouzení účinnosti postupů správy 
a řízení společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Arlene McCarthy

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
zdůrazňuje ale, že zveřejňování 
individuálních odměn výkonných 
a nevýkonných členů správní rady by 

13. naléhavě žádá společnosti, aby 
zveřejňovaly více informací o výši příjmů 
obecně, včetně zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
vybízí k výraznějšímu zastoupení 
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představovalo narušení soukromí a bylo 
by vhodné se ho vyvarovat, pokud k němu 
dotčená osoba nevyjádří svůj souhlas;

zaměstnanců v orgánech pro stanovování 
odměn;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
zdůrazňuje ale, že zveřejňování 
individuálních odměn výkonných 
a nevýkonných členů správní rady by 
představovalo narušení soukromí a bylo 
by vhodné se ho vyvarovat, pokud k němu 
dotčená osoba nevyjádří svůj souhlas;

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
zdůrazňuje ale, že zveřejňování 
individuálních odměn výkonných 
a nevýkonných členů správní rady je 
důležité pro dosažení větší 
transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
zdůrazňuje ale, že zveřejňování 
individuálních odměn výkonných 
a nevýkonných členů správní rady by 
představovalo narušení soukromí a bylo 
by vhodné se ho vyvarovat, pokud k němu 

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
poukazuje na rostoucí rozdíl 
v odměňování mezi členy správních rad 
velkých organizací a běžnými 
zaměstnanci; domnívá se, že by větší míra 
zveřejňování pomohla tuto rostoucí 
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dotčená osoba nevyjádří svůj souhlas; nerovnost řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Klaus-Heiner Lehne

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů; 
zdůrazňuje ale, že zveřejňování 
individuálních odměn výkonných 
a nevýkonných členů správní rady by 
představovalo narušení soukromí a bylo 
by vhodné se ho vyvarovat, pokud k němu 
dotčená osoba nevyjádří svůj souhlas;

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování, které by měly podléhat 
schválení ze strany shromáždění 
akcionářů; zdůrazňuje ale, že 
zveřejňování individuálních odměn
výkonných a nevýkonných členů správní 
rady by představovalo narušení soukromí 
a bylo by vhodné se ho vyvarovat, pokud 
k němu dotčená osoba nevyjádří svůj 
souhlas;

13. podporuje zveřejňování politiky 
odměňování a výroční zprávy 
o odměňování; zastává názor, že by růst 
odměn členů správní rady měl být 
v souladu s růstem odměn ve společnosti; 
navrhuje, aby navyšování odměn členů 
správní rady nebylo v procentním 
vyjádření vyšší než průměrný nárůst 
odměn zaměstnanců společnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. bere na vědomí, že by měl být na 
evropské úrovni přijat nový soubor 
pravidel s cílem řešit otázku náhrad, 
zejména ve finančních korporacích, jež 
trpí morálním hazardováním, neboť 
krátkodobé přínosy snižují averzi 
zaměstnanců vůči riziku; měla by být 
přijata pravidla pro zajištění toho, aby 
byly náhrady přijímány s ohledem na širší 
časový horizont, než je jeden rok, aby tak 
byl podporován dlouhodobější výhled ve 
finančním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že by růst odměn členů 
výkonné rady měl být v souladu 
s dlouhodobou životaschopností 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ramon Tremosa i Balcells



PE478.375v01-00 24/33 AM\885626CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. je přesvědčen, že je nutné zavést silný 
dohled a nová pravidla s cílem zakázat 
jakékoli nekalé praktiky týkající se mezd, 
bonusů a náhrad vedoucích pracovníků, 
kteří patří k ziskovému nebo neziskovému 
podnikovému sektoru, jenž byl sanován 
vládou členského státu; v případě potřeby 
je nutné učinit právní kroky pro ochranu 
před zneužíváním veřejných finančních 
prostředků vyčleněných pro záchranná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že správní rada je 
orgánem odpovědným za přezkum 
a schvalování strategie společnosti, což 
zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a 
o této strategii by měla řádně informovat 
akcionáře; domnívá se, že rizika pro 
životní prostředí a sociální rizika by měla 
být zohledněna, pokud mají významný 
dopad na společnost, jak již vyžadují 
právní předpisy EU;

14. poznamenává, že správní rada je 
orgánem odpovědným za přezkum 
a schvalování strategie společnosti, což
zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a 
o této strategii by měla řádně informovat 
akcionáře; domnívá se, že rizika pro 
životní prostředí a sociální rizika by měla 
být zohledněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Gunnar Hökmark
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že správní rada je 
orgánem odpovědným za přezkum 
a schvalování strategie společnosti, což 
zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a 
o této strategii by měla řádně informovat 
akcionáře; domnívá se, že rizika pro 
životní prostředí a sociální rizika by měla 
být zohledněna, pokud mají významný 
dopad na společnost, jak již vyžadují 
právní předpisy EU;

14. poznamenává, že správní rada je 
orgánem odpovědným za přezkum 
a schvalování strategie společnosti, což 
zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a 
o této strategii by měla řádně informovat 
akcionáře, pokud je to možné, aniž by byly 
zveřejněny informace, jež by mohly 
poškodit společnost, například ve vztahu 
ke konkurenci; domnívá se, že rizika pro 
životní prostředí a sociální rizika by měla 
být zohledněna, pokud mají významný 
dopad na společnost, jak již vyžadují 
právní předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Eva Lichtenberger

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poznamenává, že správní rada je 
orgánem odpovědným za přezkum 
a schvalování strategie společnosti, což 
zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a 
o této strategii by měla řádně informovat 
akcionáře; domnívá se, že rizika pro 
životní prostředí a sociální rizika by měla 
být zohledněna, pokud mají významný 
dopad na společnost, jak již vyžadují 
právní předpisy EU;

14. poznamenává, že správní rada je 
orgánem odpovědným za přezkum 
a schvalování strategie společnosti, což 
zahrnuje i přístup společnosti k riziku, a 
o této strategii by měla řádně informovat 
akcionáře; domnívá se, že rizika pro 
životní prostředí a sociální rizika musí být 
součástí každého posuzování rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sebastian Valentin Bodu
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je přesvědčen, že by se ustanovení 
použitelná na členy správní rady 
v jednostupňovém systému měla uplatnit 
také pro dozorčí rady v systému 
dvoustupňovém, tak aby oba systémy 
řízení a správy společností byly touto 
zprávou pokryty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že angažovanost akcionářů 
ve společnosti by měla být podporována 
posílením jejich úlohy, ale tato 
angažovanost by měla být ponechána na 
volném uvážení a nikdy by neměla být 
povinností;

15. domnívá se, že angažovanost akcionářů 
ve společnosti by měla být podporována 
posílením jejich úlohy, ale tato 
angažovanost by měla být ponechána na 
volném uvážení a nikdy by neměla být 
povinností; měla by být nicméně zvážena 
opatření pro pobídky k dlouhodobým 
investicím, stejně jako požadavek plné 
transparentnosti hlasování na základě 
vypůjčených akcií;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Sebastian Valentin Bodu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je přesvědčen, že by mělo být 
podporováno dlouhodobé vlastnictví akcií, 
a pro tyto účely se domnívá, že by mělo být 
přehodnoceno chování institucionálních 
investorů zaměřené na likviditu 
a udržování dobrého ratingu, neboť to 
prospívá pouze krátkodobým nákupům 
akcií ze strany těchto investorů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 56
Sharon Bowles

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. v této souvislosti je toho názoru, že 
institucionální investoři by měli mít 
možnost navrhnout příslušné struktury 
pobídek v rámci svých profesních vztahů 
vůči správcům aktiv;

18. v této souvislosti je toho názoru, že 
institucionální investoři by měli mít 
možnost navrhnout příslušné struktury 
pobídek v rámci svých profesních vztahů 
vůči správcům aktiv; investorům je však 
nutno sdělovat úplnou strukturu 
poplatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby pozměnila
směrnici o právech akcionářů takovým 
způsobem, aby zajistila povinné zavedení 
elektronického hlasování s cílem povzbudit 

20. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na změnu směrnice o právech akcionářů 
takovým způsobem, aby zajistila povinné 
zavedení elektronického hlasování s cílem 
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angažovanost akcionářů, zejména 
s ohledem na přeshraniční akcionáře;

povzbudit angažovanost akcionářů, 
zejména s ohledem na přeshraniční 
akcionáře;

Or. bg

Pozměňovací návrh 58
Klaus-Heiner Lehne

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby pozměnila
směrnici o právech akcionářů takovým 
způsobem, aby zajistila povinné zavedení 
elektronického hlasování s cílem povzbudit 
angažovanost akcionářů, zejména
s ohledem na přeshraniční akcionáře;

20. vyzývá Komisi, aby posoudila, jakými 
způsoby lze dále posílit zapojení 
akcionářů, a je přesvědčen, že si další 
úvahu zasluhuje změna směrnice
o právech akcionářů takovým způsobem, 
aby zajistila povinné zavedení 
elektronického hlasování s ohledem na 
přeshraniční akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Alexandra Thein

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici o právech akcionářů takovým 
způsobem, aby zajistila povinné zavedení
elektronického hlasování s cílem 
povzbudit angažovanost akcionářů, 
zejména s ohledem na přeshraniční 
akcionáře;

20. vyzývá Komisi, aby pozměnila 
směrnici o právech akcionářů takovým 
způsobem, aby zajistila, že stanovy 
kotovaných společností umožní
elektronické hlasování na valných 
hromadách, s cílem povzbudit 
angažovanost akcionářů, zejména 
s ohledem na přeshraniční akcionáře;

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že zmocnění poradci mají 
velmi významný úkol, ale jejich činnost je 
někdy předmětem střetu zájmů; vyzývá 
Komisi k další regulaci zmocněných 
poradců, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována otázkám 
transparentnosti a střetu zájmů; je toho 
názoru, že zmocnění poradci by neměli mít 
možnost poskytovat konzultační služby 
společnostem, do nichž bylo investováno;

22. domnívá se, že zmocnění poradci mají 
velmi významný úkol, ale jejich činnost je 
někdy předmětem střetu zájmů; vyzývá 
Komisi k další regulaci zmocněných 
poradců, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována otázkám 
transparentnosti a střetu zájmů; je toho 
názoru, že zmocnění poradci by neměli být 
oprávněni poskytovat konzultační služby 
společnostem, do nichž bylo investováno;

Or. bg

Pozměňovací návrh 61
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že zmocnění poradci mají 
velmi významný úkol, ale jejich činnost je 
někdy předmětem střetu zájmů; vyzývá 
Komisi k další regulaci zmocněných 
poradců, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována otázkám 
transparentnosti a střetu zájmů; je toho 
názoru, že zmocnění poradci by neměli mít 
možnost poskytovat konzultační služby 
společnostem, do nichž bylo investováno;

22. domnívá se, že půjčování akcií za 
účelem hlasování je nežádoucí praxe; 
vybízí Komisi, aby harmonizovala pravidla 
pro registraci a identifikaci akcionářů, 
aby navrhla pravidla pro prevenci 
zneužívání půjčování akcií pro účely 
výkonu hlasovacích práv spojených 
s vypůjčenými akciemi na valných 
hromadách akcionářů a aby uložila 
zprostředkovatelům povinnost umožnit 
původním investorům aktivně se účastnit 
hlasování na valných hromadách 
akcionářů a ujistit se tak, že jejich pokyny 
týkající se hlasování jsou jejich 
zmocněnými poradci dodržovány, a dále 
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aby zajistila zveřejnění způsobů hlasování 
identifikovaných investorů; vyzývá 
Komisi k další regulaci zmocněných 
poradců, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována otázkám 
transparentnosti a střetu zájmů; je toho 
názoru, že zmocnění poradci by neměli mít 
možnost poskytovat konzultační služby 
společnostem, do nichž bylo investováno;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že společnosti by měly mít 
právo znát identitu svých vlastníků a že by 
na úrovni EU měly být stanoveny 
požadavky na minimální harmonizaci, 
pokud jde o zveřejňování významných 
podílů;

23. domnívá se, že společnosti by měly mít 
právo znát identitu svých vlastníků a že by 
na úrovni EU měly být stanoveny 
požadavky na harmonizaci, pokud jde 
o zveřejňování významných podílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Alexandra Thein

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že společnosti by měly mít 
právo znát identitu svých vlastníků a že by 
na úrovni EU měly být stanoveny 
požadavky na minimální harmonizaci, 
pokud jde o zveřejňování významných 
podílů;

23. domnívá se, že by všechny komanditní 
společnosti měly mít možnost stanovit ve 
svých stanovách, zda jejich partneři 
mohou zůstat v anonymitě, nebo zda musí 
být identifikováni, přičemž v takovém 
případě je nutné přijmout právní předpis, 
jímž bude zajištěno skutečné zveřejnění 
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jejich totožnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. poznamenává, že ochrana menšinových 
akcionářů je otázkou, kterou se zabývají 
ustanovení vnitrostátního práva 
společností, zatímco opatření Unie by 
mohla být užitečná, pokud jde o podporu 
hlasování na základě plné moci;

24. poznamenává, že ochrana menšinových 
akcionářů je otázkou, kterou se zabývají 
ustanovení vnitrostátního práva 
společností, zatímco opatření Unie by 
mohla být užitečná, pokud jde o podporu 
elektronického hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Dimitar Stoyanov

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. schvaluje pokyny obsažené 
v prohlášení evropského fóra pro správu 
a řízení společností k transakcím se 
spřízněnými stranami pro kotované 
společnosti ze dne 10. března 2011; 
povzbuzuje Komisi, aby na úrovni EU 
podnikla vhodné kroky prostřednictvím 
nezávazného opatření, jako je např. 
doporučení;

25. schvaluje pokyny obsažené 
v prohlášení evropského fóra pro správu 
a řízení společností k transakcím se 
spřízněnými stranami pro kotované 
společnosti ze dne 10. března 2011; 
povzbuzuje Komisi, aby na úrovni EU 
podnikla kroky prostřednictvím 
nezávazného opatření, jako je např. 
doporučení;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 66
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Okruh 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rámec systému „dodržuj nebo vysvětli“ Systém závazných evropských pravidel

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že systém „dodržuj nebo 
vysvětli“ je ve správě a řízení společností 
užitečným nástrojem; je pro povinné 
dodržování vnitrostátního kodexu správy 
a řízení společností nebo kodexu chování, 
který si společnost zvolila; domnívá se, že 
jakékoli odchýlení od kodexu chování by 
mělo být smysluplně vysvětleno a kromě 
tohoto vysvětlení by měla být popsána 
a objasněna alternativní opatření správy 
a řízení společnosti;

27. domnívá se, že systém „dodržuj nebo 
vysvětli“ není ve správě a řízení 
společností správným nástrojem, neboť se 
v minulosti neosvědčil; zdůrazňuje, že 
soubor povinných evropských pravidel 
doplněný nezávaznými opatřeními 
v podobě kodexů osvědčených postupů je 
nezbytný; domnívá se, že jakékoli 
odchýlení od souboru evropských pravidel
by mělo být členskými státy smysluplně 
postihováno; kromě toho by společnosti 
měly vysvětlit, jakými nezávaznými 
opatřeními se neřídily a měla by být 
popsána a objasněna alternativní opatření 
správy a řízení společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 27



AM\885626CS.doc 33/33 PE478.375v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že systém „dodržuj nebo 
vysvětli“ je ve správě a řízení společností 
užitečným nástrojem; je pro povinné 
dodržování kodexu chování, který si 
společnost zvolila; domnívá se, že jakékoli 
odchýlení od kodexu chování by mělo být 
smysluplně vysvětleno a kromě tohoto 
vysvětlení by měla být popsána 
a objasněna alternativní opatření správy 
a řízení společnosti;

27. domnívá se, že systém „dodržuj nebo 
vysvětli“ je ve správě a řízení společností 
užitečným nástrojem; je pro povinné 
dodržování vnitrostátního kodexu správy 
a řízení společností nebo kodexu chování, 
který si společnost zvolila; domnívá se, že 
jakékoli odchýlení od kodexu chování by 
mělo být smysluplně vysvětleno a kromě 
tohoto vysvětlení by měla být popsána 
a objasněna alternativní opatření správy 
a řízení společnosti;

Or. en


