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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών
(2009/2177(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 που συμπληρώνει τις 
συστάσεις 2004/913/EΚ και 2005/162/EΚ όσον αφορά το καθεστώς αποδοχών των 
διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2009 σχετικά με τις 
πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής που συνοδεύει τις δύο ανωτέρω 
συστάσεις, η οποία εκδόθηκε επίσης στις 30 Απριλίου 2009 (COM/2009/0211),

– έχοντας υπόψη την πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ
σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για 
επανατιτλοποιήσεις, και την εποπτική αξιολόγηση των πολιτικών αποδοχών
(COM(2009)0362),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από 
μετόχους εισηγμένων εταιρειών3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξαρτήτως του είδους της εταιρείας ή του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται, μια σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών 
είναι σημαντικά στο γενικό πλαίσιο της δεοντολογίας της επιχειρηματικής δράσης, όπως 
η υποχρέωση πρόνοιας, η διαφάνεια, η διαχείριση κινδύνου, οι πρακτικές των 
συμβουλίων ή η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων· ότι η πρόσφατη 
χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αναλύονται διαρκώς

                                               
1 ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 28.
2 ΕΕ L 120, 15.5.2009, σ. 22.
3 ΕΕ L 184, 14.7.2007, σ.17.
4 ΕΕ L 157, 9.6.2006, σ.87.
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με στόχο την εξεύρεση λύσεων που θα παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να 
αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του σήμερα,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση κατέδειξε επίσης τη στενή σύνδεση ανάμεσα στη 
διαχείριση κινδύνου και στην πολιτική αποδοχών και τη σπουδαιότητα της τελευταίας 
στους μηχανισμούς που διέπουν τη σωστή λειτουργία των εταιρειών· ότι για τον λόγο 
αυτό η διαχείριση κινδύνου πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τον σχεδιασμό
της πολιτικής αποδοχών με τρόπο που να μην έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση του 
συστήματος κινήτρων αλλά να διασφαλίζει ότι, αν υπάρχουν ισχυρά κίνητρα, λαμβάνεται 
πρόνοια για την καθιέρωση εξίσου ισχυρών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες κινδύνων είναι κοινές για τις εταιρείες σε 
όλους τους τομείς, παρά το γεγονός ότι ορισμένα είδη κινδύνων προσιδιάζουν σε 
συγκεκριμένους τομείς (όπως οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα)· ότι η ανυπαρξία αποτελεσματικής 
διαχείρισης κινδύνου ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της πρόσφατης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση κινδύνου πρέπει να νοείται και να εφαρμόζεται στο 
επίπεδο του οργανισμού συνολικά και όχι μόνο στις μεμονωμένες επιχειρησιακές μονάδες 
του· πρέπει επίσης να γνωστοποιείται, να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να υπόκειται 
στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η όποια λύση πρέπει να διασφαλίζει ότι η ανάληψη του κινδύνου 
συνάδει με το εμπορικό κίνητρο και τη στρατηγική της εταιρείας· ότι η αποτελεσματική 
διαχείριση κινδύνου πρέπει να θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της χρηστής
εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις εταιρείες,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή μετά 
την κρίση αφορούσε το ζήτημα της πολιτικής αποδοχών με τη συμπλήρωση των 
συστάσεων 2004/913/EΚ και 2005/162/EΚ, που είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της
ενδεδειγμένης πολιτικής αποδοχών, τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό 
της με μια νέα σύσταση σχετικά με το καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών 
των εισηγμένων εταιρειών και την έκδοση σύστασης σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός της σύστασης ποικίλλει, ανάλογα με το αν μια εταιρεία 
είναι χρηματοπιστωτική (εισηγμένη ή μη) ή εισηγμένη αλλά όχι χρηματοπιστωτική,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τις αποδοχές πρέπει να εκτιμώνται διάφορες 
παράμετροι, όπως (i) τα συστήματα αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της διάρθρωσης, 
της διαφάνειας και της συμμετρίας τους και της σύνδεσης ανάμεσα στις αποδοχές και το 
κίνητρο, (ii) η διαδικασία καθορισμού των συστημάτων αποδοχών, 
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των εμπλεκόμενων προσώπων, των ρόλων και των 
υποχρεώσεων, (iii) ο έλεγχος των συστημάτων αποδοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
μετόχους,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πτυχές των αρχών που περιέχονται στις συστάσεις 
παραμένουν ασαφείς, όπως η έννοια των κριτηρίων απόδοσης, τα οποία πρέπει να 
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συμβάλουν στον προσδιορισμό της σύνδεσης ανάμεσα στην αμοιβή και την απόδοση, η 
έννοια της «ανεπαρκούς απόδοσης», στην περίπτωση των αποζημιώσεων λόγω διακοπής 
της εργασιακής σχέσης, η αποζημίωση λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης και τα
μεταβλητά στοιχεία αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών εταιρειών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των κατ’ επανάληψη δυσκολιών στον προσδιορισμό 
της σύνδεσης ανάμεσα στην αμοιβή και την απόδοση, στο επίκεντρο πρέπει να 
βρίσκονται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας δια της οποίας καθορίζεται η πολιτική 
αποδοχών και η διαφάνεια, αμφότερες βασισμένες στη χρηστή διακυβέρνηση με 
καθορισμένους και διακριτούς τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων,

K. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις που θα υιοθετηθούν δεν πρέπει να ακολουθούν την 
αρχή της ενιαίας προσέγγισης για όλους και ότι οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν μια 
ευελιξία στην προσαρμογή των συστημάτων στις ανάγκες τους,

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η εκ των υστέρων αποτίμηση της απόδοσης και 
της πολιτικής αποδοχών,

M. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια αποδείχθηκε σημαντικό στοιχείο της χρηστής 
διακυβέρνησης· ότι δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή γνωστοποίηση, αλλά να 
σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την επιλογή μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών,

N. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση της πολιτικής αποδοχών των διοικητικών 
στελεχών με σαφή και εύκολα κατανοητό τρόπο πρέπει κατ’ αρχήν να είναι προς όφελος 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την πολιτική αποδοχών, ιδιαίτερα από τους 
μετόχους· ότι η γνωστοποίηση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει λεπτομερή 
γνωστοποίηση στους ετήσιους λογαριασμούς ή στην έκθεση αποδοχών των συνολικών 
αποδοχών και λοιπών αποζημιώσεων που χορηγούνται σε κάθε διοικητικό στέλεχος,

Ξ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της εταιρείας πρέπει να είναι η εποικοδομητική 
συμμετοχή των μετόχων· ότι αυτό προϋποθέτει τη διερεύνηση άλλων μέτρων για την 
ουσιαστική εμπλοκή των μετόχων στη διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας 
(όπως η δυνατότητα που έχει δοθεί στις γερμανικές εταιρείες να επιδιώκουν την έγκριση 
από τους μετόχους μιας πολιτικής κλιμακωτών αποδοχών μέσω συμβουλευτικής 
ψηφοφορίας), ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι μέτοχοι δεν είναι πάντα πρόθυμοι να 
αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο· ότι αυτό πρέπει επίσης να σημαίνει ότι πρέπει να 
διερευνηθούν τρόποι για τη διασφάλιση μιας πιο ενεργητικής, και όχι αντιδραστικής, 
συμπεριφοράς των μετόχων έναντι των συμβουλίων,

Ο. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικειοθελής θέσπιση κριτηρίων είναι ουσιαστικής σημασίας για 
τη βελτίωση της απόδοσης των συμβουλίων ενώ μπορεί να είναι αναγκαία και μια 
αξιολόγηση ορθών πρακτικών,

Π. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός πρέπει να είναι η δημιουργία ικανών συμβουλίων με 
αντικειμενική και ανεξάρτητη κρίση· ότι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
συμβουλίων πρέπει να αξιολογείται,
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Ρ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο που η νομοθεσία στον τομέα αυτό μπορεί να είναι πιο 
επίπονη και χρονοβόρα από την έγκριση συστάσεων, η προσέγγιση της επιβολής μη 
υποχρεωτικών κανόνων δεν κρίνεται ικανοποιητική,

Σ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να συμπληρώσει τις συστάσεις με 
νομοθετικές προτάσεις ώστε να εντάξει τα συστήματα αποδοχών στο πεδίο δικαιοδοσίας 
της προληπτικής εποπτείας προτείνοντας κυρίως την αναθεώρηση της οδηγίας 
κεφαλαιακών απαιτήσεων (ΟΚΑ)· ότι η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει πρόσθετα μέτρα 
σε σχέση με τις μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

T. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή σε σχέση με τις 
εισηγμένες εταιρείες μπορούν επίσης να αποτελέσουν μια γενική κατεύθυνση για την 
ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στις μη εισηγμένες εταιρείες,

Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή όποιας νομοθετικής πράξης
εγκριθεί στον εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ και από όλους τους εμπλεκομένους 
είναι ουσιαστικής σημασίας,

1. χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ως στόχο να εγκύψουν στις δεοντολογικές πτυχές της 
διοίκησης των εταιρειών, οι οποίες, όπως κατέδειξε η πρόσφατη χρηματοπιστωτική 
κρίση, παραμένουν άλυτες· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τις δύο συστάσεις που εξέδωσε η 
Επιτροπή·

2. επισημαίνει ότι η προσέγγιση της επιβολής μη υποχρεωτικών κανόνων δεν κρίνεται,
εντούτοις, ικανοποιητική·

3. χαιρετίζει ως εκ τούτου την πρώτη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής η οποία δίνει στη 
νομοθετούσα ΕΕ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει δεόντως τα σχετικά ζητήματα, δηλαδή 
την τροποποίηση της οδηγίας κεφαλαιακών απαιτήσεων·

4. διαβλέπει την ανάγκη για περαιτέρω νομοθετική δράση προκειμένου να λυθεί το 
πρόβλημα των διαφορετικών εθνικών κανόνων στον τομέα των αποδοχών για τις 
εταιρείες σε σχέση με τα διοικητικά στελέχη που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο στους κόλπους μιας (ελέγχουσας) εταιρείας ή από μία εταιρεία σε άλλη εταιρεία σε 
διαφορετικό κράτος μέλος ή όταν οι εταιρείες κάνουν χρήση της ελεύθερης κυκλοφορίας
εντός της εσωτερικής αγοράς, π.χ., μέσω διασυνοριακών συγχωνεύσεων·

5. προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει πάραυτα αν χρειάζονται και άλλες τροποποιήσεις 
στην νομοθεσία του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και αν κάποια νομοθετήματα στον 
χώρο του εταιρικού δικαίου θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης·

6. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ουσιαστική εφαρμογή των 
μέτρων που εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ και να τηρήσει τη δέσμευσή της για υποβολή
έκθεσης αξιολόγησης για την εφαρμογή των δύο συστάσεων από τα κράτη μέλη· στο 
πλαίσιο αυτό καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στα συμπεράσματα της έκθεσης 
αξιολόγησης ένα χρονοδιάγραμμα των ενδεδειγμένων νομοθετικών και μη νομοθετικών 
δράσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αναγκαίο συμπλήρωμα·
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7. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν με ουσιαστικό τρόπο μέτρα όπως η οδηγία της ΕΕ 
για τα δικαιώματα των μετόχων με στόχο την άρση των εμποδίων και την ενίσχυση της 
συμμετοχής των μετόχων στις ψηφοφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διασυνοριακές 
ψηφοφορίες·

8. καλεί όλους τους μετόχους να συμβάλουν ενεργά σε μια αξιολόγηση των 
επιχειρηματικών πρακτικών και στην πρόκληση αλλαγών στην επιχειρηματική 
κουλτούρα·

9. στηρίζει τη θέσπιση μιας ομοιόμορφης και ολοκληρωμένης δέσμης οδηγιών σχετικά με τη 
διαχείριση κινδύνου, την οποία επί του παρόντος αντιμετωπίζουν με αποσπασματικό μόνο 
τρόπο διάφοροι κώδικες και κριτήρια που ισχύουν στα κράτη μέλη·

10. θεωρεί ότι οι συστάσεις της Επιτροπής για τις εισηγμένες εταιρείες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν μια γενική κατεύθυνση για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στις μη 
εισηγμένες εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και διαφορές·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


