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Τροπολογία 1
Mikael Gustafsson, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
26ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις 
γυναίκες και τη διοίκηση των 
επιχειρήσεων,
___________
1P7_TA-PROV(2011)0330.

Or. en

Τροπολογία 2
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την αναθεώρηση του πλαισίου 
εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΕ που 
ξεκίνησε με την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής·

1. χαιρετίζει την αναθεώρηση του πλαισίου 
εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΕ που 
ξεκίνησε με την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής· τονίζει ότι θα μπορούσε να 
προχωρήσει πέρα από την εφαρμογή της 
αρχής «της συμμόρφωσης ή 
αιτιολόγησης»·

Or. en

Τροπολογία 3
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα σύστημα σαφών κανόνων και 
κυρώσεων για τη χρηστή εταιρική 
διακυβέρνηση με βάση τους κώδικες 
βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε να 
εξισορροπηθεί η σημερινή δομή της 
εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο να 
ενισχυθεί ο μακροπρόθεσμος 
προσανατολισμός και να αποθαρρυνθούν 
τα οικονομικά και άλλα κίνητρα που 
οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων και σε ανεύθυνη 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 4
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του που η Πράσινη 
Βίβλος εστιάζει στο ενιαίο σύστημα και 
που δεν λαμβάνει υπόψη το διπλό 
σύστημα, το οποίο εκπροσωπείται εξίσου 
ευρέως στην Ευρώπη· πολλά ερωτήματα 
που τίθενται στην Πράσινη Βίβλο δεν 
προκύπτουν στο πλαίσιο του διπλού 
συστήματος, όπως για παράδειγμα η 
οριοθέτηση των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών του 
διευθύνοντος συμβούλου και του 
εποπτικού συμβουλίου, καθώς αυτές 
οριοθετούνται σαφώς από τον νόμο στα 
διπλά συστήματα· 

Or. de
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Τροπολογία 5
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι στην έκθεση της 
ομάδας προβληματισμού για το μέλλον 
του εταιρικού δικαίου της ΕΕ αναφέρεται 
ότι «το συμφέρον της εταιρείας (..) 
μπορεί να έχει προτεραιότητα σε σχέση 
με το συμφέρον των μεμονωμένων 
μετόχων, εάν αυτά τα δύο έρχονται σε 
σύγκρουση και εάν η εξυπηρέτηση των 
βραχυπρόθεσμων συμφερόντων των 
μετόχων θα είχε άμεσο αρνητικό 
αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα της εταιρείας».
Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2011, διατίθεται 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής σ. 37-38

Or. en

Τροπολογία 6
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. φρονεί ότι στον απόηχο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης μπορούν να 
εξαχθούν διδάγματα από τα κυριότερα 
κρούσματα χρεοκοπιών στον 
επιχειρηματικό κόσμο·

Or. nl

Τροπολογία 7
Eva Lichtenberger
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. πιστεύει ότι τον πυρήνα της 
κανονιστικής ρύθμισης για την εταιρική 
διακυβέρνηση πρέπει να αποτελέσουν 
δεσμευτικοί κανόνες που θα 
συμπληρώνονται με ήπια νομοθεσία, 
όπως οι κώδικες βέλτιστης πρακτικής·

Or. en

Τροπολογία 8
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υποστηρίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να 
επιδειχθεί συγκράτηση και ζητεί να 
υποβάλλεται κάθε νομοθετική 
πρωτοβουλία σε πολύ αυστηρή 
αξιολόγηση με γνώμονα τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν και τη σχέση 
κόστους-οφέλους αυτών των 
πρωτοβουλιών·

Or. nl

Τροπολογία 9
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι, αντί να θεσπιστούν 
δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες για την 
εταιρική διακυβέρνηση, είναι απαραίτητο 
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να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη 
λειτουργία και τήρηση των ισχυουσών 
διατάξεων και συστάσεων για την 
εταιρική διακυβέρνηση·

Or. nl

Τροπολογία 10
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. είναι πεπεισμένο ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες συμπεριφοράς αποτελούν τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για την 
επίτευξη χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης·

Or. nl

Τροπολογία 11
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. εκφράζει, σε αυτό το πλαίσιο, την 
προτίμησή του για τη μέθοδο 
«συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης», 
σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν βάσιμους λόγους να 
αποκλίνουν από τους κανόνες εταιρικής 
διακυβέρνησης πρέπει να αιτιολογούν 
λεπτομερώς τη σχετική απόφασή τους 
και να περιγράφουν τις εναλλακτικές 
λύσεις που έχουν υιοθετήσει·

Or. nl
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Τροπολογία 12
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει όμως τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σημαντικά θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης όπως η λήψη αποφάσεων 
εντός των διοικητικών συμβουλίων, η 
ευθύνη των διευθυντών, η ανεξαρτησία 
των διευθυντών, οι συγκρούσεις 
συμφέροντος ή η εμπλοκή των ενεχόμενων 
μερών δεν περιλαμβάνεται στην Πράσινη 
Βίβλο·

2. εκφράζει όμως τη λύπη του για το 
γεγονός ότι σημαντικά θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης όπως η λήψη αποφάσεων 
εντός των διοικητικών συμβουλίων, η 
ευθύνη των διευθυντών, η ανεξαρτησία 
των διευθυντών, οι συγκρούσεις 
συμφέροντος, η διαφοροποίηση με βάση 
το φύλο, η εκπροσώπηση των 
εργαζομένων και η εμπλοκή των 
ενεχόμενων μερών δεν περιλαμβάνεται 
στην Πράσινη Βίβλο·

Or. en

Τροπολογία 13
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει, σχετικά, ότι θα πρέπει να 
επισταθεί η προσοχή στο σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι διάφορες επιτροπές 
(ελέγχου, αμοιβών και διορισμών) στην 
ορθή διακυβέρνηση μιας εταιρείας και 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο 
τους·

3. υπογραμμίζει, σχετικά, ότι θα πρέπει να 
επιστηθεί η προσοχή στο σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι διάφορες επιτροπές 
(ελέγχου, αμοιβών και διορισμών) στην 
ορθή διακυβέρνηση μιας εταιρείας και 
καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να 
ενισχύσει το ρόλο τους·

Or. bg

Τροπολογία 14
Gunnar Hökmark
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει, σχετικά, ότι θα πρέπει να 
επισταθεί η προσοχή στο σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι διάφορες επιτροπές 
(ελέγχου, αμοιβών και διορισμών) στην 
ορθή διακυβέρνηση μιας εταιρείας και 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο 
τους·

3. υπογραμμίζει, σχετικά, ότι θα πρέπει να 
επιστηθεί η προσοχή στο σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι διάφορες επιτροπές 
(ελέγχου, αμοιβών και διορισμών) στην 
ορθή διακυβέρνηση μιας εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 15
Alexandra Thein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η αναθεώρηση του 
πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της 
ΕΕ από την Επιτροπή πρέπει να λάβει 
υπόψη τα δικαιώματα και τα καθήκοντα 
που εκχωρούνται και ανατίθενται στα 
διάφορα όργανα της εταιρείας σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, και ιδίως τις 
διαφορές ανάμεσα στο ενιαίο και το διπλό 
σύστημα· εφεξής χρησιμοποιεί κατ’ ουσία 
τον όρο «διοικητικό συμβούλιο», για να 
αναφερθεί στον εποπτικό ρόλο των 
διευθυντών, ο οποίος, σε μια διπλή δομή, 
γενικά ανατίθεται στο εποπτικό 
συμβούλιο, με την επιφύλαξη των 
καθηκόντων που ανατίθενται στα 
διάφορα όργανα της εταιρείας βάσει του 
εθνικού δικαίου·

Or. de
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Τροπολογία 16
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι μια βασική δέσμη μέτρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

4. θεωρεί ότι τα μέτρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της εταιρικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι 
εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

Or. en

Τροπολογία 17
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι μια βασική δέσμη μέτρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

4. θεωρεί ότι μια βασική δέσμη μέτρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια·
ωστόσο, σε περιπτώσεις συστημικών 
εταιριών, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ενισχυμένες διαδικασίες «συμμόρφωσης 
ή αιτιολόγησης» οι οποίες να 
διασφαλίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές 
έχουν επανεξετάσει και είναι 
ικανοποιημένες με την αιτιολόγηση·

Or. en

Τροπολογία 18
Gunnar Hökmark
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι μια βασική δέσμη μέτρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

4. θεωρεί ότι μια βασική δέσμη αρχών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

Or. en

Τροπολογία 19
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι μια βασική δέσμη μέτρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους·

4. δεν θεωρεί σκόπιμη μια προσέγγιση 
που δεν λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, λόγω 
της μεγάλης ποικιλίας των εταιρειών 
στην Ευρώπη και ιδίως των διαφορών 
μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων 
εταιρειών·

Or. nl

Τροπολογία 20
Piotr Borys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η πρωτοβουλία του 
οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι συνιστά ένα 
παράδειγμα χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης στον τομέα του 
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αθλητισμού· ζητεί από άλλους τομείς και 
δημόσιες αρχές να εξετάσουν περαιτέρω 
τα μέτρα αυτά με στόχο να εφαρμόσουν 
μερικές από τις βασικές αρχές τους·

Or. en

Τροπολογία 21
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς το μέγεθος, 
την περιπλοκότητα και τον τύπο της 
εταιρείας· προτείνει, με σκοπό να
καθοριστούν τα μέτρα τα οποία θα 
εφαρμοστούν, να καθοριστεί ένα σύστημα
ορίων που θα βασίζεται στον αριθμό των 
υπαλλήλων και/ή στον κύκλο εργασιών·

5. επισημαίνει ότι οι εν λόγω κανόνες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από
το μέγεθος, την περιπλοκότητα και τον 
τύπο της εταιρείας· προτείνει να 
καθοριστεί ένα σύστημα σαφών κανόνων
και κυρώσεων προκειμένου να 
παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τους μετόχους ολοκληρωμένες 
πληροφορίες με διάφανο χαρακτήρα 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
τη διασφάλιση της χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης και για την προστασία 
των συμφερόντων τους·

Or. de

Τροπολογία 22
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς το μέγεθος, 
την περιπλοκότητα και τον τύπο της 
εταιρείας· προτείνει, με σκοπό να 
καθοριστούν τα μέτρα τα οποία θα 

5. επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από 
το μέγεθος, την περιπλοκότητα και τον 
τύπο της εταιρείας υπό την προϋπόθεση η 
εταιρία να είναι εισηγμένη στο 
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εφαρμοστούν, να καθοριστεί ένα σύστημα 
ορίων που θα βασίζεται στον αριθμό των 
υπαλλήλων και/ή στον κύκλο εργασιών·

χρηματιστήριο·

Or. en

Τροπολογία 23
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς το μέγεθος, 
την περιπλοκότητα και τον τύπο της 
εταιρείας· προτείνει, με σκοπό να 
καθοριστούν τα μέτρα τα οποία θα 
εφαρμοστούν, να καθοριστεί ένα σύστημα 
ορίων που θα βασίζεται στον αριθμό των 
υπαλλήλων και/ή στον κύκλο εργασιών·

5. επισημαίνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς το μέγεθος, 
την περιπλοκότητα και τον τύπο της 
εταιρείας· προτείνει, με σκοπό να 
καθοριστούν τα μέτρα τα οποία θα 
εφαρμοστούν, να καθοριστεί ένα σύστημα 
ορίων που θα βασίζεται στον αριθμό των 
υπαλλήλων και/ή στον κύκλο εργασιών·
επισημαίνει ότι αυτό ρυθμίζεται από την 
αρχή της «συμμόρφωσης ή 
αιτιολόγησης» και ότι θα πρέπει να 
προωθηθούν αιτιολογήσεις·

Or. en

Τροπολογία 24
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εταιρείες που δεν είναι 
εισηγμένες σε χρηματιστήρια θα πρέπει 
να συμμορφώνονται μετά από ένα 
συγκεκριμένο μέγεθος με ορισμένα μέτρα 
εταιρικής διακυβέρνησης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 25
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι σε γενικές γραμμές θα 
πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
μεταξύ των καθηκόντων του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου και του 
διευθύνοντος συμβούλου· επισημαίνει 
όμως ότι ο εν λόγω κανόνας θα πρέπει να 
βρίσκεται σε αναλογία προς το μέγεθος και 
τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας και ότι 
αυτή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται 
από το σύνολο των μετόχων·

7. υπογραμμίζει ότι σε γενικές γραμμές θα 
πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
μεταξύ των καθηκόντων του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου και του 
διευθύνοντος συμβούλου στο μονιστικό 
διοικητικό σύστημα· επισημαίνει όμως ότι 
ο εν λόγω κανόνας δεν θα πρέπει να 
βρίσκεται σε αναλογία προς το μέγεθος και 
τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 26
Alexandra Thein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι σε γενικές γραμμές θα 
πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός 
μεταξύ των καθηκόντων του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου και του 
διευθύνοντος συμβούλου· επισημαίνει 
όμως ότι ο εν λόγω κανόνας θα πρέπει να 
βρίσκεται σε αναλογία προς το μέγεθος και 
τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας και ότι 
αυτή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται 
από το σύνολο των μετόχων·

7. υπογραμμίζει ότι στα μονιστικά 
συστήματα θα πρέπει να υπάρχει σαφής 
διαχωρισμός μεταξύ των καθηκόντων του 
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και 
του διευθύνοντος συμβούλου· επισημαίνει 
όμως ότι ο εν λόγω κανόνας θα πρέπει να 
βρίσκεται σε αναλογία προς το μέγεθος και 
τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας και ότι 
αυτή η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται 
από το σύνολο των μετόχων·

Or. de
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Τροπολογία 27
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει τη σημασία του ρόλου 
των εκπροσώπων των εργαζομένων στο 
διοικητικό συμβούλιο, ιδίως λόγω του 
μακροπρόθεσμου συμφέροντός τους για 
την εταιρία και λόγω της πείρας τους και 
των γνώσεών τους όσον αφορά τις 
εσωτερικές δομές της·

Or. en

Τροπολογία 28
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν 
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας και ότι εναπόκειται στο 
προεδρείο να εγγυηθεί τη σωστή 
ισορροπία αρμοδιοτήτων εντός του 
διοικητικού συμβουλίου·

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
του εργατικού δυναμικού, ότι η εν λόγω 
πτυχή του συνδυασμού των δεξιοτήτων 
τους θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στον περίπλοκο χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και ότι 
εναπόκειται στο προεδρείο να εγγυηθεί τη 
σωστή ισορροπία αρμοδιοτήτων εντός του 
διοικητικού συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 29
Klaus-Heiner Lehne
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας και ότι εναπόκειται στο 
προεδρείο να εγγυηθεί τη σωστή 
ισορροπία αρμοδιοτήτων εντός του 
διοικητικού συμβουλίου·

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν 
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 30
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν 
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας και ότι εναπόκειται στο 
προεδρείο να εγγυηθεί τη σωστή 
ισορροπία αρμοδιοτήτων εντός του 
διοικητικού συμβουλίου·

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν 
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας και ότι εναπόκειται στους 
μετόχους να εγγυηθούν τη σωστή 
ισορροπία αρμοδιοτήτων εντός του 
διοικητικού συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 31
Alexandra Thein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν 
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας και ότι εναπόκειται στο 
προεδρείο να εγγυηθεί τη σωστή 
ισορροπία αρμοδιοτήτων εντός του 
διοικητικού συμβουλίου·

8. υπογραμμίζει ότι τα συμβούλια θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ανεξάρτητα 
άτομα με ένα συνδυασμό δεξιοτήτων, 
εμπειριών και υπόβαθρο γνώσεων, ότι η εν 
λόγω πτυχή του συνδυασμού των 
δεξιοτήτων τους θα πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στον περίπλοκο 
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας και ότι, στα μονιστικά 
συστήματα, εναπόκειται στο προεδρείο να 
εγγυηθεί τη σωστή ισορροπία 
αρμοδιοτήτων εντός του διοικητικού 
συμβουλίου· στα δυιστικά συστήματα 
συνιστά, σε κάθε περίπτωση, 
αρμοδιότητα των μετόχων να 
διασφαλίζουν τη σωστή ισορροπία των 
προσόντων στο εποπτικό συμβούλιο· 

Or. de

Τροπολογία 32
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι οι πολιτικές πρόσληψης θα 
πρέπει να είναι εξειδικευμένες και ότι θα 
πρέπει να υπόκεινται σε μία προσέγγιση 
του τύπου «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»·

9. πιστεύει ότι οι πολιτικές πρόσληψης, 
όπου χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να 
είναι εξειδικευμένες και ότι θα πρέπει να 
υπόκεινται σε μία προσέγγιση του τύπου 
«συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»·
υπογραμμίζει ότι η σύνταξη και έγκριση 
τέτοιων εγγράφων πολιτικής συνιστά 
αποκλειστική αρμοδιότητα των μετόχων·

Or. en
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Τροπολογία 33
Mikael Gustafsson, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από τις εταιρίες να εφαρμόσουν 
μεθόδους που να χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και αξιοκρατία στον τομέα των 
ανθρώπινων πόρων και να αναπτύξουν 
και να προωθήσουν με αποτελεσματικό 
τρόπο τα ταλέντα και τις ικανότητες 
αντρών και γυναικών· τονίζει ότι εταιρίες 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την ίση 
μεταχείριση και την παροχή ίσων 
ευκαιριών για άντρες και γυναίκες στο 
χώρο εργασίας και να συμβάλλουν στην 
εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής 
ζωής για άντρες και γυναίκες· 

Or. en

Τροπολογία 34
Mikael Gustafsson, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών που εδρεύουν στα διοικητικά 
συμβούλια, με τη χρήση ενός συστήματος 
ευέλικτων ποσοστώσεων·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει 
ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2012 σε 
περίπτωση που οι εταιρίες δεν 
κατορθώσουν να επιτύχουν μέσω της 
εθελοντικής λήψης μέτρων τους στόχους 
της συμμετοχής των γυναικών σε ποσοστό 
30% στα διοικητικά συμβούλια των 
εταιριών έως το 2015 και σε ποσοστό 
40% έως το 2020·

Or. en
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Τροπολογία 35
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών που εδρεύουν στα διοικητικά 
συμβούλια, με τη χρήση ενός συστήματος 
ευέλικτων ποσοστώσεων·

10. ζητεί την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών που συμμετέχουν στα διοικητικά 
συμβούλια μέσω της επέκτασης της 
συμμετοχής στη διαδικασία στη 
διαδικασία διορισμών και ενθαρρύνοντας 
τους μετόχους να συμμετάσχουν·

Or. en

Τροπολογία 36
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την αύξηση του αριθμού των 
γυναικών που εδρεύουν στα διοικητικά 
συμβούλια, με τη χρήση ενός συστήματος
ευέλικτων ποσοστώσεων·

10. ζητεί να επιτευχθεί η ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των γυναικών στα 
διοικητικά συμβούλια σε ποσοστό 
τουλάχιστον 40% έως το 2015 με τη 
χρήση ενός συστήματος ποσοστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 37
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί την αύξηση του αριθμού των 10. υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής 
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γυναικών που εδρεύουν στα διοικητικά 
συμβούλια, με τη χρήση ενός συστήματος 
ευέλικτων ποσοστώσεων·

σημασίας να υπάρχει ευρύ και 
διαφοροποιημένο φάσμα δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο 
των εταιριών· υπενθυμίζει ότι ο 
περιορισμός του ρόλου ενός ατόμου σε 
απλό εκπρόσωπο κάποιας συγκεκριμένης 
ομάδας με βάση το φύλο, την ηλικία ή 
την εθνοτική καταγωγή δεν προωθεί τα 
συμφέροντα το εν λόγω ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 38
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι διευθυντές θα 
πρέπει να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην 
άσκηση των καθηκόντων τους· θεωρεί, 
όμως, ότι δεν είναι επιθυμητό να 
υιοθετηθούν ενιαίοι κανόνες και ότι οι 
περιορισμοί στον αριθμό διοικητικών 
συμβουλίων εντός των οποίων ένας 
σύμβουλος μπορεί να εδρεύει θα πρέπει να
καθοριστούν μεμονωμένα από κάθε 
εταιρεία·

11. υπογραμμίζει ότι οι διευθυντές θα 
πρέπει να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην 
άσκηση των καθηκόντων τους· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να οριστούν ενιαίοι κανόνες και 
ότι ο αριθμός των διοικητικών και 
εποπτικών συμβουλίων στα οποία μπορεί 
να συμμετέχει ένα μέλος θα πρέπει να
περιοριστούν σε τέσσερις εντολές· τονίζει 
ότι με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η 
συχνότητα των συνεδριάσεων των 
διοικητικών συμβουλίων και θα 
βελτιωθεί η ποιότητα των εποπτικών 
οργάνων που βρίσκονται εντός των 
οργανώσεων·

Or. de

Τροπολογία 39
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι διευθυντές θα 
πρέπει να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην 
άσκηση των καθηκόντων τους· θεωρεί, 
όμως, ότι δεν είναι επιθυμητό να 
υιοθετηθούν ενιαίοι κανόνες και ότι οι 
περιορισμοί στον αριθμό διοικητικών 
συμβουλίων εντός των οποίων ένας 
σύμβουλος μπορεί να εδρεύει θα πρέπει να 
καθοριστούν μεμονωμένα από κάθε 
εταιρεία·

11. υπογραμμίζει ότι οι μη εκτελεστικοί
διευθυντές θα πρέπει να αφιερώνουν 
επαρκή χρόνο στην άσκηση των 
καθηκόντων τους· θεωρεί, όμως, ότι δεν 
είναι επιθυμητό να υιοθετηθούν ενιαίοι 
κανόνες και ότι πρέπει να οριστούν 
κριτήρια που να επιτρέπουν τον 
περιορισμό του αριθμού των διοικητικών 
συμβουλίων στα οποία μπορεί να
συμμετέχει ένας μη εκτελεστικός 
διευθυντής·

Or. en

Τροπολογία 40
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι διευθυντές θα 
πρέπει να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην 
άσκηση των καθηκόντων τους· θεωρεί, 
όμως, ότι δεν είναι επιθυμητό να 
υιοθετηθούν ενιαίοι κανόνες και ότι οι 
περιορισμοί στον αριθμό διοικητικών 
συμβουλίων εντός των οποίων ένας 
σύμβουλος μπορεί να εδρεύει θα πρέπει να 
καθοριστούν μεμονωμένα από κάθε
εταιρεία·

11. υπογραμμίζει ότι οι διευθυντές θα 
πρέπει να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην 
άσκηση των καθηκόντων τους· θεωρεί, 
όμως, ότι δεν είναι επιθυμητό να 
υιοθετηθούν ενιαίοι κανόνες και ότι οι 
περιορισμοί στον αριθμό διοικητικών 
συμβουλίων εντός των οποίων ένας 
σύμβουλος μπορεί να συμμετέχει θα πρέπει 
να καθοριστούν μεμονωμένα από τους 
μετόχους κάθε εταιρείας· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου να ασκούν τις λοιπές τους 
δραστηριότητες με πλήρη διαφάνεια και 
ανοιχτό πνεύμα·

Or. en

Τροπολογία 41
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται σε 
τακτικά διαστήματα αποτελούν χρήσιμα 
εργαλεία για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας της εταιρικής 
διακυβέρνησης· πιστεύει, όμως, ότι δεν θα 
πρέπει οι εν λόγω αξιολογήσεις να είναι 
υποχρεωτικές·

12. συμφωνεί ότι οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται σε 
τακτικά διαστήματα αποτελούν χρήσιμα 
εργαλεία για τον έλεγχο της 
αποτελεσματικότητας της εταιρικής 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 42
Arlene McCarthy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· υπογραμμίζει, 
όμως, ότι η δημοσίευση των 
μεμονωμένων αμοιβών των εκτελεστικών 
και μη εκτελεστικών συμβούλων θα 
αποτελούσε παραβίαση της ιδιωτικής 
ζωής και θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός 
εάν υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του 
ενεχόμενου προσώπου·

13. ζητεί από τις εταιρίες να 
δημοσιοποιούν περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των 
κορυφαίων μισθών γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης 
των πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· ενθαρρύνει την 
μεγαλύτερη εκπροσώπηση των 
εργαζομένων στις επιτροπές καθορισμού 
των αμοιβών·

Or. en

Τροπολογία 43
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· υπογραμμίζει, 
όμως, ότι η δημοσίευση των μεμονωμένων 
αμοιβών των εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών συμβούλων θα αποτελούσε 
παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και θα 
πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν υπάρχει 
συναίνεση εκ μέρους του ενεχόμενου 
προσώπου·

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· υπογραμμίζει, 
όμως, ότι η δημοσίευση των μεμονωμένων 
αμοιβών των εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών διευθυντών είναι ζωτικής 
σημασίας για να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 44
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· υπογραμμίζει, 
όμως, ότι η δημοσίευση των 
μεμονωμένων αμοιβών των εκτελεστικών 
και μη εκτελεστικών συμβούλων θα 
αποτελούσε παραβίαση της ιδιωτικής 
ζωής και θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός 
εάν υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του 
ενεχόμενου προσώπου·

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· επισημαίνει την 
κλιμακούμενη απόκλιση ανάμεσα στις 
αμοιβές των διευθυντών των εταιριών 
μεγάλων οργανισμών και εκείνες των 
μέσων εργαζόμενων· θεωρεί ότι η
μεγαλύτερη δημοσιοποίηση θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση αυτής της 
αυξανόμενης ανισότητας·

Or. en
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Τροπολογία 45
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· υπογραμμίζει, 
όμως, ότι η δημοσίευση των 
μεμονωμένων αμοιβών των εκτελεστικών 
και μη εκτελεστικών συμβούλων θα 
αποτελούσε παραβίαση της ιδιωτικής 
ζωής και θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός 
εάν υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του 
ενεχόμενου προσώπου·

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που θα 
πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 46
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων στον τομέα των αμοιβών που 
θα πρέπει να υπόκειται στην έγκριση της 
συνέλευσης των μετόχων· υπογραμμίζει, 
όμως, ότι η δημοσίευση των 
μεμονωμένων αμοιβών των εκτελεστικών 
και μη εκτελεστικών συμβούλων θα 
αποτελούσε παραβίαση της ιδιωτικής 
ζωής και θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός 
εάν υπάρχει συναίνεση εκ μέρους του 
ενεχόμενου προσώπου·

13. ενθαρρύνει τη δημοσίευση των 
πολιτικών αμοιβών και των ετήσιων 
εκθέσεων· συντάσσεται με την άποψη ότι 
η αύξηση αποδοχών των διευθυντών
πρέπει να είναι συμβατή με την αύξηση 
αποδοχών της εταιρείας· προτείνει η 
ποσοστιαία αύξηση αποδοχών των 
διευθυντών να μην υπερβαίνει την μέση 
αύξηση αποδοχών των υπαλλήλων της 
εταιρείας·

Or. en
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Τροπολογία 47
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. κατανοεί ότι θα πρέπει να 
εφαρμοστούν νέοι κανόνες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα της αποζημίωσης ιδίως στις 
χρηματοδοτικές εταιρίες που 
αντιμετωπίζουν ηθικούς κινδύνους 
καθώς τα βραχυπρόθεσμα οφέλη 
μειώνουν την αποφυγή ανάληψης 
κινδύνων από τους εργαζόμενους· θα 
πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να 
διασφαλιστεί ότι οι αποζημιώσεις 
λαμβάνονται με βάση χρονικό ορίζοντα 
ευρύτερο του ενός έτους προκειμένου να 
προωθηθεί μια μακροπρόθεσμη οπτική 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 48
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι η αύξηση των αμοιβών 
του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να 
συνάδει με την μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα της εταιρίας·

Or. en
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Τροπολογία 49
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν 
ισχυρή εποπτεία και οι νέοι κανόνες 
προκειμένου να απαγορευθούν οι 
εσφαλμένες πρακτικές όσον αφορά τους 
μισθούς, τις συμμετοχές στα κέρδη, και 
τις αποζημιώσεις των εκτελεστικών 
στελεχών που είτε ανήκοντας σε εταιρίες
εντός είτε εκτός του χρηματοπιστωτικού 
κλάδου έχουν διασωθεί από την 
κυβέρνηση κράτους μέλους· εάν χρειαστεί 
κινούνται οι σχετικές νομικές διαδικασίες 
έτσι ώστε να αποτραπεί η κατάχρηση της 
δημόσιας χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 50
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι το συμβούλιο είναι το 
αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση και 
έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εταιρείας στον κίνδυνο, και θα πρέπει να 
την αναφέρει κατά τρόπο σαφή στους 
μετόχους· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι στο βαθμό που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην εταιρεία, 
όπως το απαιτεί ήδη η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. σημειώνει ότι το συμβούλιο είναι το 
αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση και 
έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εταιρείας στον κίνδυνο, και θα πρέπει να 
την αναφέρει κατά τρόπο σαφή στους 
μετόχους· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι.

Or. en
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Τροπολογία 51
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι το συμβούλιο είναι το 
αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση και 
έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εταιρείας στον κίνδυνο, και θα πρέπει να 
την αναφέρει κατά τρόπο σαφή στους 
μετόχους· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι στο βαθμό που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην εταιρεία, όπως 
το απαιτεί ήδη η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14. σημειώνει ότι το συμβούλιο είναι το 
αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση και 
έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εταιρείας στον κίνδυνο, και θα πρέπει να 
την αναφέρει κατά τρόπο σαφή στους 
μετόχους στο μέτρο του δυνατού χωρίς να 
αποκαλύπτει πληροφορίες που ενδέχεται 
να βλάψουν την εταιρία, για παράδειγμα 
όσον αφορά τους ανταγωνιστές· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι 
στο βαθμό που έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στην εταιρεία, όπως το απαιτεί ήδη η 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 52
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι το συμβούλιο είναι το 
αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση και 
έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εταιρείας στον κίνδυνο, και θα πρέπει να 
την αναφέρει κατά τρόπο σαφή στους 
μετόχους· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι στο βαθμό που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην εταιρεία, 

14. σημειώνει ότι το συμβούλιο είναι το 
αρμόδιο όργανο για την αναθεώρηση και 
έγκριση της στρατηγικής της εταιρείας, 
που περιλαμβάνει την προσέγγιση της 
εταιρείας στον κίνδυνο, και θα πρέπει να 
την αναφέρει κατά τρόπο σαφή στους 
μετόχους· θεωρεί ότι σε κάθε αξιολόγηση 
των κινδύνων θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί κίνδυνοι·
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όπως το απαιτεί ήδη η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 53
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. πιστεύει ότι οι διατάξεις που 
εφαρμόζονται στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου στο μονοεπίπεδο σύστημα θα 
πρέπει να ισχύουν και για τα εποπτικά 
συμβούλια του συστήματος των δύο 
επιπέδων, έτσι ώστε η έκθεση αυτή να 
καλύπτει και τα δύο συστήματα.

Or. ro

Τροπολογία 54
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι η δέσμευση των μετόχων 
με την εταιρεία θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
με την ενίσχυση του ρόλου τους, αλλά ότι 
η εν λόγω εμπλοκή πρέπει να 
πραγματοποιείται κατόπιν ελεύθερης 
επιλογής και να μην αποτελεί ποτέ 
υποχρέωση·

15. πιστεύει ότι η δέσμευση των μετόχων 
με την εταιρεία θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
με την ενίσχυση του ρόλου τους, αλλά ότι 
η εν λόγω εμπλοκή πρέπει να 
πραγματοποιείται κατόπιν ελεύθερης 
επιλογής και να μην αποτελεί ποτέ 
υποχρέωση· ωστόσο, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη μέτρα που θα 
χορηγήσουν κίνητρα στις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καθώς και 
μια απαίτηση για την πλήρη διαφάνεια 
της ψήφου με δανεισμένες μετοχές·  
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Or. en

Τροπολογία 55
Sebastian Valentin Bodu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί 
περαιτέρω η απόκτηση μακροπρόθεσμων 
μετοχών και για το σκοπό αυτό θεωρεί 
ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η 
συμπεριφορά των θεσμικών επενδυτών 
που έχει ως στόχο τη δημιουργία 
ρευστότητας και τη διατήρηση καλών 
αξιολογήσεων, καθώς αυτή ενθαρρύνει 
μόνο την απόκτηση βραχυπρόθεσμων 
μετοχών από αυτούς τους επενδυτές· 

Or. ro

Τροπολογία 56
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να σχεδιάζουν τις σχετικές 
δομές κινήτρων στις επαγγελματικές τους 
σχέσεις με τους διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού·

18. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να σχεδιάζουν τις σχετικές 
δομές κινήτρων στις επαγγελματικές τους 
σχέσεις με τους διαχειριστές στοιχείων 
ενεργητικού· ωστόσο, θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται στους επενδυτές όλα τα 
επίπεδα αμοιβών·

Or. en
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Τροπολογία 57
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία σχετικά με τα 
δικαιώματα των μετόχων κατά τρόπο ώστε 
να προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με σκοπό 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μετόχων, 
και κυρίως των διασυνοριακών μετόχων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 
σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων 
κατά τρόπο ώστε να προβλέπει την 
υποχρεωτική εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας με σκοπό να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των μετόχων, και κυρίως των 
διασυνοριακών μετόχων·

Or. bg

Τροπολογία 58
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να
τροποποιήσει την οδηγία σχετικά με τα 
δικαιώματα των μετόχων κατά τρόπο ώστε 
να προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με σκοπό 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των
μετόχων, και κυρίως των διασυνοριακών 
μετόχων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί 
περεταίρω η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και πιστεύει ότι 
πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η 
τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με τα 
δικαιώματα των μετόχων κατά τρόπο ώστε 
να προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των 
διασυνοριακών μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 59
Alexandra Thein
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία σχετικά με τα 
δικαιώματα των μετόχων κατά τρόπο ώστε 
να προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγή 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με σκοπό 
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μετόχων, 
και κυρίως των διασυνοριακών μετόχων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
τροποποιήσει την οδηγία σχετικά με τα 
δικαιώματα των μετόχων κατά τρόπο ώστε
τα καταστατικά των εισηγμένων εταιριών
να επιτρέπουν την εθελοντική 
ηλεκτρονική ψηφοφορία στις γενικές 
συνελεύσεις με σκοπό να ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των μετόχων, και κυρίως των 
διασυνοριακών μετόχων·

Or. de

Τροπολογία 60
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι οι πληρεξούσιοι 
σύμβουλοι («proxy advisors») 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, 
αλλά ότι η δραστηριότητά τους υπόκειται 
συχνά σε καταστάσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή για 
περαιτέρω ρύθμιση των πληρεξουσίων 
συμβούλων δίδοντας ειδική προσοχή σε 
θέματα διαφάνειας και σύγκρουσης 
συμφερόντων· πιστεύει ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να
επιτρέπεται να παρέχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την εταιρεία που 
επωφελείται από τις επενδύσεις·

22. πιστεύει ότι οι πληρεξούσιοι 
σύμβουλοι («proxy advisors») 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, 
αλλά ότι η δραστηριότητά τους υπόκειται 
συχνά σε καταστάσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή για 
περαιτέρω ρύθμιση των πληρεξουσίων 
συμβούλων δίδοντας ειδική προσοχή σε 
θέματα διαφάνειας και σύγκρουσης 
συμφερόντων· πιστεύει ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι θα πρέπει να
απαγορεύεται να παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εταιρεία 
που επωφελείται από τις επενδύσεις·

Or. bg

Τροπολογία 61
Evelyn Regner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. πιστεύει ότι οι πληρεξούσιοι 
σύμβουλοι («proxy advisors») 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, 
αλλά ότι η δραστηριότητά τους υπόκειται 
συχνά σε καταστάσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή για 
περαιτέρω ρύθμιση των πληρεξουσίων 
συμβούλων δίδοντας ειδική προσοχή σε 
θέματα διαφάνειας και σύγκρουσης 
συμφερόντων· πιστεύει ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται να παρέχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την εταιρεία που 
επωφελείται από τις επενδύσεις·

22. Πιστεύει ότι η δανειοδοσία τίτλων με 
στόχο την ψήφο με δανεισμένες μετοχές 
συνιστά εσφαλμένη πρακτική· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να εναρμονίσει τους 
κανόνες καταγραφής και προσδιορισμού 
των μετόχων, να προτείνει κανόνες για 
την αποτροπή της κατάχρησης της 
δανειοδοσίας τίτλων για το σκοπό της 
άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που 
συνδέονται με δανεισμένες μετοχές στις 
συνελεύσεις των μετόχων και να 
υποχρεώσει τους μεσάζοντες να δίνουν τη 
δυνατότητα στους αρχικούς μετόχους να 
συμμετέχουν ενεργά στις ψηφοφορίες και 
να εξασφαλίσει ότι οι οδηγίες των 
μετόχων σχετικά με την ψηφοφορία 
γίνονται σεβαστές από τους 
πληρεξούσιους σύμβουλους, όπως και ότι 
οι πολιτικές ψήφου των εγγεγραμμένων 
μετόχων γνωστοποιούνται· καλεί την 
Επιτροπή για περαιτέρω ρύθμιση των 
πληρεξουσίων συμβούλων δίδοντας ειδική 
προσοχή σε θέματα διαφάνειας και 
σύγκρουσης συμφερόντων· πιστεύει ότι οι 
πληρεξούσιοι σύμβουλοι δεν θα πρέπει να 
επιτρέπεται να παρέχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την εταιρεία που 
επωφελείται από τις επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 62
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι οι εταιρείες θα πρέπει να 23. θεωρεί ότι οι εταιρείες θα πρέπει να 
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έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την 
ταυτότητα των ιδιοκτητών τους και ότι θα 
πρέπει να καθοριστούν κατώτατες 
απαιτήσεις εναρμόνισης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσίευση 
σημαντικών συμμετοχών·

έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την 
ταυτότητα των ιδιοκτητών τους και ότι θα 
πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις 
εναρμόνισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη δημοσίευση σημαντικών 
συμμετοχών·

Or. en

Τροπολογία 63
Alexandra Thein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι οι εταιρείες θα πρέπει να
έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την 
ταυτότητα των ιδιοκτητών τους και ότι
θα πρέπει να καθοριστούν κατώτατες 
απαιτήσεις εναρμόνισης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσίευση 
σημαντικών συμμετοχών·

23. θεωρεί ότι όλες οι εταιρίες που έχουν 
το στοιχείο της περιορισμένης ευθύνης
πρέπει να μπορούν να ορίζουν στο 
καταστατικό τους αν οι εταίροι τους θα 
αναφέρονται ανώνυμα ή επώνυμα και ότι, 
στη δεύτερη περίπτωση, ο νόμος πρέπει 
να εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της 
ταυτότητάς τους·

Or. de

Τροπολογία 64
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι η προστασία των 
μετόχων της μειοψηφίας είναι ένα θέμα το 
οποίο καθορίζεται από τις εθνικές 
διατάξεις που αφορούν το εταιρικό δίκαιο, 
ενώ μία δράση εκ μέρους της Ένωσης θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμη για την 
προώθηση της ψήφου μέσω πληρεξουσίου·

24. σημειώνει ότι η προστασία των 
μετόχων της μειοψηφίας είναι ένα θέμα το 
οποίο καθορίζεται από τις εθνικές 
διατάξεις που αφορούν το εταιρικό δίκαιο, 
ενώ μία δράση εκ μέρους της Ένωσης θα 
μπορούσε να είναι χρήσιμη για την 
προώθηση της ηλεκτρονικής ψήφου·
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Or. en

Τροπολογία 65
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραμμές 
που περιέχονται στη δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση σχετικά με συναλλαγές 
μέσω συνδεδεμένων μερών για τις 
εισηγμένες οντότητες της 10ης Μαρτίου 
2011· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναλάβει δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω μέτρων που δεν θα είναι 
υποχρεωτικά, όπως η σύσταση·

25. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. bg

Τροπολογία 66
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Τομέας 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το πλαίσιο «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» Ένα σύστημα δεσμευτικών ευρωπαϊκών 
κανόνων

Or. en

Τροπολογία 67
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι το σύστημα «συμμόρφωση 
ή αιτιολόγηση» είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο στην εταιρική διακυβέρνηση·
εκφράζεται υπέρ της υποχρεωτικής 
αποδοχής ενός κώδικα συμπεριφοράς που 
θα επιλέγεται από την εταιρεία· θεωρεί ότι 
οιαδήποτε απομάκρυνση από τον κώδικα 
συμπεριφοράς θα πρέπει να εξηγείται
κατά τρόπο ικανοποιητικό και ότι επιπλέον 
της εν λόγω αιτιολόγησης, τα εναλλακτικά 
μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν 
ληφθεί θα πρέπει επίσης να 
περιγράφονται και να εξηγούνται·

27. θεωρεί ότι το σύστημα «συμμόρφωση 
ή αιτιολόγηση» δεν συνιστά χρήσιμο 
εργαλείο στην εταιρική διακυβέρνηση, 
καθώς έχει αποτύχει στο παρελθόν·
τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα σύνολο 
υποχρεωτικών κανόνων  που να 
συμπληρώνονται από ήπια νομοθεσία με 
τη μορφή κωδίκων βέλτιστων 
πρακτικών· θεωρεί ότι οιαδήποτε 
απομάκρυνση από το σύνολο των 
ευρωπαϊκών κανόνων θα πρέπει να
τιμωρείται από τα κράτη μέλη κατά 
τρόπο ικανοποιητικό· επιπλέον θα πρέπει 
οι εταιρίες να εξηγούν με ποιους κανόνες 
της ήπιας νομοθεσίας δεν έχουν 
συμμορφωθεί και θα πρέπει επίσης να 
περιγράφονται και να εξηγούνται τα 
εναλλακτικά μέτρα εταιρικής 
διακυβέρνησης που έχουν ληφθεί στη 
θέση τους·

Or. en

Τροπολογία 68
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι το σύστημα «συμμόρφωση 
ή αιτιολόγηση» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 
στην εταιρική διακυβέρνηση· εκφράζεται 
υπέρ της υποχρεωτικής αποδοχής ενός 
κώδικα συμπεριφοράς που θα επιλέγεται 
από την εταιρεία· θεωρεί ότι οιαδήποτε 
απομάκρυνση από τον κώδικα 
συμπεριφοράς θα πρέπει να εξηγείται κατά 
τρόπο ικανοποιητικό και ότι επιπλέον της 
εν λόγω αιτιολόγησης, τα εναλλακτικά 
μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν 
ληφθεί θα πρέπει επίσης να περιγράφονται 

27. θεωρεί ότι το σύστημα «συμμόρφωση 
ή αιτιολόγηση» είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 
στην εταιρική διακυβέρνηση· εκφράζεται 
υπέρ της υποχρεωτικής αποδοχής ενός 
εθνικού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 
ή ενός κώδικα συμπεριφοράς που θα 
επιλέγεται από την εταιρεία· θεωρεί ότι 
οιαδήποτε απομάκρυνση από τον κώδικα 
συμπεριφοράς θα πρέπει να εξηγείται κατά 
τρόπο ικανοποιητικό και ότι επιπλέον της 
εν λόγω αιτιολόγησης, τα εναλλακτικά 
μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν 
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και να εξηγούνται· ληφθεί θα πρέπει επίσης να περιγράφονται 
και να εξηγούνται·

Or. en


