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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
(2011/2181(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με το 
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (COM(2011)0164), 

– έχοντας υπόψη το από 18 Μαΐου 2010 ψήφισμά του για τα ζητήματα δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τη διαχείριση των εταιρειών1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Kανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

Γενική προσέγγιση

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

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· 

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· 

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· 

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·

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· 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0165.
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Διοικητικά συμβούλια

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· 

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· 

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»· 

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

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· 

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· 

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· 

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· 

Μέτοχοι

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· 
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16. σημειώνει ότι η οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων1 υιοθετεί την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των μετόχων και ότι ως εκ τούτου όλοι οι μέτοχοι (θεσμικοί ή μη) 
δικαιούνται να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση εκ μέρους της εταιρείας ανεξάρτητα 
από το μέγεθος της συμμετοχής τους στην εν λόγω εταιρεία· 

17. υπογραμμίζει ότι οι θεσμικοί επενδυτές έχουν τη θεμελιώδη υποχρέωση να προστατεύουν 
τις επενδύσεις τους και ότι αποτελεί μέρος της ευθύνης τους να ελέγχουν τον διαχειριστή 
στοιχείων του ενεργητικού τον οποίον έχουν ορίσει, όσον αφορά τις στρατηγικές, τα 
κόστη, τις διαπραγματεύσεις ή το βαθμό εμπλοκής του εν λόγω διαχειριστή ενεργητικών 
στοιχείων στις επιχειρήσεις στις οποίες έγιναν επενδύσεις και, ως εκ τούτου, να απαιτούν 
επαρκή διαφάνεια στην εκτέλεση των υποχρεώσεων πίστης· 

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· 

19. σημειώνει ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν 
δυνητικό χαρακτήρα, θα πρέπει πάντα να ανακοινώνονται και ότι απαιτείται κατάλληλη 
δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

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· 

21. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι είναι απαραίτητο να καθοριστεί σαφώς η έννοια «δράσης 
προσώπων κατόπιν συνεννόησης», επειδή η έλλειψη ενιαίων κανόνων αποτελεί ένα από 
τα κύρια εμπόδια στην συνεργασία μεταξύ των μετόχων· 

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· 

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· 

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· 

                                               
1 Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με 
την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών
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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· 

26. πιστεύει ότι το θέμα των καθεστώτων συμμετοχής των εργαζομένων στην επιχείρηση θα 
πρέπει να ρυθμιστεί σε επίπεδο κρατών μελών και να αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων και ότι η δυνατότητα 
συμμετοχής σε ένα παρόμοιο καθεστώς θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείται σε 
εθελοντική βάση· 

Το πλαίσιο «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» 

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· 

o

o o

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.


