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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ram ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich
(2011/2181(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie unijnych ram 
ładu korporacyjnego (COM(2011)0164),

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kwestii deontologicznych 
związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-
0000/2011),

Podejście ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje przegląd unijnych ram ładu korporacyjnego zainicjowany 
przez Komisję w zielonej księdze;

2. ubolewa jednak, że w dokumencie tym nie porusza się ważnych kwestii dotyczących ładu 
korporacyjnego, takich jak podejmowanie decyzji przez zarząd, odpowiedzialność i 
niezależność członków zarządu, konflikty interesów lub zaangażowanie zainteresowanych 
stron;

3. w związku z tym podkreśla, że należy zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką poszczególne 
komitety (audytu, wynagrodzeń i nominacji) odgrywają w kwestii dobrego zarządzania 
przedsiębiorstwem i wzywa Komisję do nadania im większej roli;

4. jest przekonany, że do wszystkich spółek giełdowych, niezależnie od ich wielkości, 
powinien mieć zastosowanie podstawowy zestaw unijnych środków odnoszących się do 
ładu korporacyjnego;

5. podkreśla, że środki te powinny być proporcjonalne do wielkości, stopnia złożoności i 
rodzaju spółki; sugeruje ustalenie systemu progów opartych na liczbie pracowników lub 
obrocie w celu określenia, które środki mają zastosowanie;

6. jest zdania, że spółki nienotowane na giełdzie powinny podlegać niektórym środkom 
odnoszącym się do ładu korporacyjnego;

Zarząd

7. podkreśla, że zasadniczo obowiązki prezesa zarządu i dyrektora generalnego powinny być 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0165.
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wyraźnie rozgraniczone; zwraca jednak uwagę, że zasada ta powinna być proporcjonalna 
do wielkości i specyficznego charakteru przedsiębiorstwa oraz że decyzję w tej sprawie 
powinno podjąć zgromadzenie akcjonariuszy;

8. podkreśla, że w skład zarządów spółek powinny wchodzić niezależne osoby o różnych 
umiejętnościach, doświadczeniu i wykształceniu oraz że ten aspekt składu zarządów 
powinien odpowiadać złożoności działalności spółki, a także że do obowiązków prezesa 
należy zapewnienie właściwego rozkładu umiejętności wśród członków zarządu;

9. jest zdania, że polityka zatrudnienia powinna być bardzo szczegółowa i powinna opierać 
się na zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”;

10. domaga się podwyższenia liczby kobiet zasiadających w zarządach za pomocą 
elastycznego systemu obowiązkowego udziału;

11. podkreśla, że dyrektorzy muszą poświęcić odpowiednią ilość czasu na wykonywanie 
swych obowiązków; jest jednak zdania, że nie można tu stosować ogólnych reguł oraz że 
każda spółka powinna we własnym zakresie wprowadzić ograniczenia co do liczby 
zarządów, w których może zasiadać członek jej zarządu;

12. zgadza się, że przeprowadzane regularnie zewnętrzne oceny to przydatne narzędzie oceny 
skuteczności praktyk w zakresie ładu korporacyjnego; jest jednak zdania, że oceny te nie 
powinny być obowiązkowe;

13. zachęca do ujawniania polityki wynagrodzeń oraz rocznego sprawozdania w sprawie 
wynagrodzeń, które powinno podlegać zatwierdzeniu przez zgromadzenie akcjonariuszy; 
podkreśla jednak, że ujawnienie poziomu wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów 
wykonawczych i niewykonawczych stanowiłoby naruszenie prywatności, w związku z 
czym należy unikać tej praktyki, jeżeli zainteresowana osoba nie wyrazi zgody na jej 
stosowanie;

14. zwraca uwagę, że zarząd to organ odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu i 
zatwierdzanie strategii spółki obejmującej podejście do ryzyka; powinien on również 
przestawiać ją w sposób zrozumiały akcjonariuszom; jest zdania, że zgodnie z 
ustawodawstwem UE należy w strategii tej uwzględnić ryzyko środowiskowe i społeczne, 
jako że ma ono istotny wpływ na spółkę;

Akcjonariusze

15. uważa, że należy zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania w sprawy spółki poprzez 
rozszerzenie ich roli, jednak zaangażowanie to powinno być kwestią indywidualnego 
wyboru, nie zaś obowiązkiem;

16. zwraca uwagę, że dyrektywa w sprawie wykonywania praw akcjonariuszy spółek1

wspiera zasadę równego traktowania akcjonariuszy, w związku z czym wszyscy 

                                               
1 Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania 
niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
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akcjonariusze (instytucjonalni i nieinstytucjonalni) mają prawo otrzymywać takie same 
informacje od spółki, niezależnie od liczby posiadanych akcji;

17. podkreśla, że inwestorzy instytucjonalni posiadają podstawowy obowiązek ochrony 
swych inwestycji, do ich obowiązków należy również monitorowanie powołanego przez 
nich podmiotu zarządzającego aktywami w zakresie strategii, kosztów, zawieranych 
transakcji i stopnia zaangażowania tego podmiotu w spółki będące przedmiotem 
inwestycji, a co za tym idzie, wymaganie przejrzystości w zakresie wykonywanych przez 
niego obowiązków powierniczych;

18. w związku z tym uważa, że inwestorzy instytucjonalni powinni posiadać swobodę 
opracowywania odpowiednich systemów motywacyjnych w stosunkach zawodowych z 
podmiotami zarządzającymi aktywami;

19. podkreśla, że powinno się zawsze ujawniać konflikty interesów, nawet potencjalne, oraz 
że na szczeblu UE potrzebne są właściwe działania w tym zakresie;

20. wzywa Komisję do zmiany dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy, tak aby 
gwarantowała wprowadzenie obowiązku głosowania elektronicznego, które miałoby 
zachęcić akcjonariuszy, a szczególnie akcjonariuszy transgranicznych, do udziału w 
głosowaniach;

21. przypomina Komisji o potrzebie wyraźnego zdefiniowania koncepcji działania w 
porozumieniu, jako że brak jednolitych zasad stanowi jedną z głównych przeszkód na 
drodze współpracy pomiędzy akcjonariuszami;

22. jest zdania, że doradcy inwestycyjni odgrywają bardzo ważną rolę, jednak ich działalność 
bardzo często wiąże się z konfliktem interesów; apeluje do Komisji, by w jeszcze
większym stopniu uregulowała kwestię doradców inwestycyjni ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na kwestie przejrzystości i konfliktu interesów; uważa, że doradcy 
inwestycyjni nie powinni mieć prawa świadczyć usług konsultingowych na rzecz spółki 
będącej przedmiotem inwestycji;

23. uważa, że spółki powinny mieć prawo znać tożsamość swych właścicieli oraz że na 
szczeblu UE należy ustalić minimalne wymogi harmonizacyjne w kwestii ujawniania 
udziałów;

24. zwraca uwagę, że kwestię ochrony akcjonariuszy mniejszościowych regulują przepisy 
krajowego prawa spółek, natomiast działania unijne byłyby przydatne w celu wspierania 
głosowania przez pełnomocnika;

25. popiera wytyczne zawarte w oświadczeniu Europejskiego Forum Ładu Korporacyjnego w 
sprawie transakcji spółek giełdowych z jednostkami powiązanymi z 10 marca 2011 r.; 
zachęca Komisję do podjęcia działań na szczeblu UE za pomocą środka tzw. prawa 
miękkiego, np. zalecenia;

26. jest przekonany, że kwestię systemów akcjonariatu pracowniczego należy regulować na 
poziomie państw członkowskich i pozostawić je do negocjacji pomiędzy pracodawcami a 
pracownikami, możliwość uczestnictwa w takim systemie powinna mieć zawsze charakter 
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dobrowolny;

Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij”

27. uważa, że system „przestrzegaj lub wyjaśnij” to pomocne narzędzie w kwestii ładu 
korporacyjnego; popiera obowiązek stosowania kodeksu postępowania opracowanego 
przed spółkę; jest zdania, że odstępstwa od kodeksu postępowania powinny być 
wyjaśniane w zrozumiały sposób, a poza wyjaśnieniami należałoby opisać i wyjaśnić 
alternatywne środki z zakresu ładu korporacyjnego;

o

o          o

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.


