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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rámci správy a riadenia európskych spoločností
(2011/2181(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 5. apríla 2011 o rámci správy a riadenia 
spoločností EÚ [KOM(2011)0164],

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. mája 2010 o deontologických otázkach týkajúcich sa 
riadenia spoločností1,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske 
a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum 
a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

Všeobecný prístup

1. víta revíziu rámca správy a riadenia spoločností EÚ, ktorú vykonala Komisia na podnet 
vychádzajúci zo zelenej knihy;

2. vyjadruje však poľutovanie nad tým, že dôležité otázky týkajúce sa správy a riadenia 
spoločností, ako je prijímanie rozhodnutí v správnych radách, zodpovednosť a nezávislosť 
vedenia, konflikty záujmov či účasť zainteresovaných strán, boli v zelenej knihe 
vynechané;

3. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba venovať pozornosť dôležitej úlohe, ktorú rozličné 
výbory (výbory pre audit, odmeňovanie a nominačné výbory) zohrávajú v oblasti dobrej 
správy spoločností, a vyzýva Komisiu, aby posilnila ich úlohu;

4. domnieva sa, že základný súbor opatrení v oblasti správy a riadenia spoločností EÚ by sa 
mal vzťahovať na všetky kótované spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť;

5. poznamenáva, že tieto opatrenia by mali byť primerané veľkosti, komplexnosti a typu 
spoločnosti; navrhuje, aby sa vytvoril systém prahových hodnôt založený na počte 
zamestnancov a/alebo obrate, aby bolo možné určiť, ktoré opatrenia sa vzťahujú na danú 
spoločnosť;

6. domnieva sa, že nekótované spoločnosti nad určitú veľkosť by mali dodržiavať niektoré 
opatrenia v oblasti riadenia a správy spoločností;

Správne rady

7. zdôrazňuje, že by sa malo vo všeobecnosti zreteľne rozlišovať medzi funkciou predsedu 
správnej rady a funkciou generálneho riaditeľa; poznamenáva však, že toto pravidlo by 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0165.
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malo byť primerané veľkosti a osobitosti danej spoločnosti a že toto rozhodnutie by malo 
prijať zhromaždenie akcionárov;

8. zdôrazňuje, že členmi správnych rád musia byť nezávislé osoby s rôznymi kvalifikáciami 
a skúsenosťami, pochádzajúce z rôznych prostredí, že tento aspekt zloženia správnych rád 
by mal byť prispôsobený komplexnosti aktivít danej spoločnosti a že za zabezpečenie 
správnej rovnováhy medzi kvalifikáciami členov správnej rady zodpovedá predseda 
správnej rady;

9. zastáva názor, že politiky prijímania zamestnancov by mali byť presne stanovené a mali 
by sa riadiť zásadou „dodržuj alebo vysvetli“;

10. žiada zvýšenie počtu žien v správnych radách prostredníctvom systému pružných kvót;

11. zdôrazňuje, že členovia správnej rady musia venovať dostatočný čas plneniu svojich úloh; 
domnieva sa však, že nie je vhodné prijať jednotné pravidlá pre všetkých a že každá 
spoločnosť by mala samostatne určiť maximálny počet správnych rád, v ktorých môžu ich 
členovia zasadať;

12. súhlasí, že pravidelné externé hodnotenia sú užitočným nástrojom hodnotenia účinnosti 
opatrení v oblasti riadenia a správy spoločností; napriek tomu sa domnieva, že tieto 
hodnotenia by nemali byť povinné;

13. podporuje zverejňovanie politiky odmeňovania a výročných správ o odmeňovaní, ktoré by 
mali byť predmetom odsúhlasenia zhromaždením akcionárov; zdôrazňuje však, že 
zverejňovanie individuálnych odmien výkonných a nevýkonných členov správnej rady by 
bolo porušením ochrany súkromia a malo by sa mu predísť, pokiaľ dotknutá osoba 
nesúhlasí so zverejnením;

14. poznamenáva, že správna rada je orgánom zodpovedným za posudzovanie a schvaľovanie 
stratégie spoločnosti, čo zahŕňa prístup spoločnosti k rizikovým situáciám, a že by mala 
o tom zmysluplne podávať správy akcionárom; domnieva sa, že by sa mali zohľadňovať 
i environmentálne a sociálne riziká, pokiaľ majú významný dosah na danú spoločnosť, 
ako sa to vyžaduje v právnych predpisoch EÚ;

Akcionári

15. domnieva sa, že zapojenie akcionárov do činnosti spoločnosti by sa malo podporiť 
posilnením ich úlohy, ale že toto zapojenie by malo predstavovať voľbu, a nie povinnosť;

16. poznamenáva, že v smernici o právach akcionárov1 sa uznáva zásada rovnakého 
zaobchádzania s akcionármi, a preto majú všetci akcionári (inštitucionálni alebo 
neinštitucionálni) právo dostávať rovnaké informácie o danej spoločnosti bez ohľadu na 
ich podiel v nej;

17. zdôrazňuje, že základnou povinnosťou inštitucionálnych investorov je chrániť svoje 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov 
spoločností registrovaných na regulovanom trhu
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investície, pričom práve oni zodpovedajú za monitorovanie správcov aktív, ktorých 
vymenovali, pokiaľ ide o stratégie, náklady, obchodovanie a mieru zapojenia správcov 
aktív do spoločností, do ktorých sa investuje, a preto je ich povinnosťou vyžadovať 
primeranú transparentnosť, čo sa týka výkonu fiduciárnych povinností;

18. v tejto súvislosti zastáva názor, že inštitucionálni investori by mali mať možnosť slobodne 
navrhovať príslušné podporné opatrenia v rámci svojho profesionálneho vzťahu so 
správcami aktív;

19. poznamenáva, že konflikty záujmov vrátane potenciálnych konfliktov záujmov by mali 
byť vždy zverejnené a že v tejto oblasti je potrebné prijať vhodné opatrenia na úrovni EÚ;

20. vyzýva Komisiu, aby zmenila a doplnila smernicu o právach akcionárov tak, aby sa v nej 
stanovilo povinné zavedenie elektronického hlasovania s cieľom podporiť zapojenie 
akcionárov, najmä pokiaľ ide o cezhraničných akcionárov;

21. pripomína Komisii potrebu jasného vymedzenia pojmu „spoločný postup“, keďže 
chýbajúce jednotné pravidlá predstavujú jednu z hlavných prekážok spolupráce medzi 
akcionármi;

22. domnieva sa, že zastupujúci poradcovia zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, no ich činnosť je 
často predmetom konfliktu záujmov; žiada od Komisie ďalšiu reguláciu činnosti 
zastupujúcich poradcov, a to s osobitným zameraním na otázky týkajúce sa 
transparentnosti a konfliktu záujmov; domnieva sa, že zastupujúci poradcovia by nemali 
byť oprávnení poskytovať poradenské služby spoločnostiam, do ktorých sa investuje;

23. domnieva sa, že spoločnosti by mali mať právo poznať totožnosť svojich majiteľov a že 
na úrovni EÚ by sa mali stanoviť minimálne požiadavky na harmonizáciu v súvislosti so 
zverejňovaním významných podielov;

24. poznamenáva, že ochrana menšinových akcionárov je otázka, ktorú upravujú ustanovenia 
vnútroštátneho práva obchodných spoločností, zatiaľ čo činnosť Únie môže byť užitočná 
pri podpore hlasovania v zastúpení;

25. schvaľuje usmernenia obsiahnuté vo vyhlásení Európskeho fóra správy a riadenia 
spoločností o transakciách s blízkymi osobami pre kótované spoločnosti z 10. marca 2011; 
vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom nezáväzného opatrenia, ako je napríklad 
odporúčanie, podnikla niekoľko krokov na úrovni EÚ;

26. domnieva sa, že otázka systémov kapitálovej účasti zamestnancov by sa mala riešiť na 
úrovni členských štátov a mala by byť predmetom rokovaní medzi zamestnávateľmi 
a zamestnancami:  prípadná účasť v takomto systéme by mala byť vždy dobrovoľná;

Postup „dodržuj alebo vysvetli“

27. domnieva sa, že postup „dodržuj alebo vysvetli“ je užitočným nástrojom riadenia 
spoločností; je za povinné dodržiavanie kódexu správania, ktorý si vybrala spoločnosť; 
domnieva sa, že akýkoľvek odklon od kódexu správania by sa mal vysvetliť zmysluplným 
spôsobom a že súbežne s týmto vysvetlením by sa malo opísať a vysvetliť prijaté 
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alternatívne opatrenie v oblasti riadenia a správy spoločností;

o

o o

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


