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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Komisijos žaliąją knygą dėl ES įmonių valdymo sistemos; mano, kad 
atsižvelgiant į esamų nacionalinių sistemų ir atskirų biržinių bendrovių įvairovę, įmonių 
valdymui reikia taikyti proporcingą ir lanksčią politiką; mano, kad atsižvelgiant į 
ambicingus augimo tikslus, nustatytus pagal „Darbotvarkę 2020“ ir Direktyvą 2006/46/EB 
reikia vengti per didelės biurokratinės naštos;

2. mano, kad įmonės turėtų taikyti priemones (mokymus, informacinius susirinkimus, 
reguliarius naujienlaiškius ir kt.), kurių tikslas – didinti akcininkų informuotumą, 
dalyvavimą ir atsakomybę bei aktyviau keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, jei tik dėl 
to įmonėms nebūtų užkraunama neproporcinga našta;

3. nurodo, kad būtina gerai valdomos įmonės sąlyga – atskaitingumas ir skaidrumas savo 
darbuotojams, akcininkams ir, atitinkamais atvejais, kitiems suinteresuotiems subjektams;

4. mano, kad ši finansinė krizė yra galimybė pasimokyti iš didžiausių verslo pasaulio 
problemų;

5. vis dėlto ragina šioje srityje elgtis apdairiai ir siūlo kritiškai įvertinti kiekvieną pasiūlymą, 
atsižvelgiant į keliamus tokių pasiūlymų tikslus ir ekonominį efektyvumą;

6. mano, kad atsižvelgiant į didelę įmonių įvairovę Europoje, ypač turint omenyje biržinių ir 
nebiržinių bendrovių skirtumus, nedera visiems atvejams taikyti vienodos politikos; tiki, 
kad teisinga politika „laikykis taisyklių arba pasiaiškink“, įskaitant geriausios praktikos 
kodeksus, tikslinį ir principais pagrįstą reguliavimą, griežtesnę priežiūrą nacionaliniu ir ES 
lygmenimis, užtikrinančia įmonių pateikiamos informacijos ir paaiškinimų patikimumą ir 
kokybę, padedant akcininkams geriau vykdyti priežiūrą; mano, kad įmonėms nesugebėjus 
paaiškinti, kodėl nukrypta nuo atitinkamo kodekso, turi būti taikomi vykdymo užtikrinimo 
veiksmai, be to, apie šį pažeidimą turi būti viešai paskelbta;  laikosi nuomonės, kad taikant 
patobulintas principu „laikykis taisyklių arba pasiaiškink“ grindžiamas procedūras derėtų 
užtikrinti, kad atitinkama reguliavimo institucija būtų patenkinta tuo, kad paaiškinimas 
aiškus ir jame yra informacija, reikalinga akcininkų sprendimui dėl jo pakankamumo;

7. pabrėžia, kad žaliojoje knygoje aptariamos tik į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės, nors 
mano, kad ir nebiržinėms bendrovėms naudingas geras įmonių valdymas, taip pat ragina 
Komisiją bendradarbiaujant su verslo organizacijomis parengti neprivalomas 
rekomendacijas tokioms bendrovėms;

8. be to, pažymi, kad veiksmingiau taikant principą „laikykis taisyklių arba pasiaiškink“ 
derėtų naudoti tarpusavio spaudimą, bendrovių stebėsenos ataskaitas skelbiant viešai;

9. laikosi nuomonės, jog reikia palengvinti akcininkų tapatybės nustatymą, kad skatinamas 
įmonių ir jų akcininkų dialogas bei būtų sumažintas piktnaudžiavimo, susijusio su 
neproporcingai didele įtaka balsuojant (angl. empty voting), pavojus;
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10. pritaria Komisijai, kad reikia pagerinti akcininkų tapatybės nustatymą, ir palankiai vertina 
Skaidrumo direktyvoje Komisijos pateiktus pasiūlymus šiuo klausimu; ragina likusias 
valstybes nares suteikti emitentams teisę žinoti, kas yra jų vietos akcininkai;

11. mano, kad praktikos kodeksai galėtų pakeisti elgesį, o kodeksų suteikiamas lankstumas 
leidžia diegti naujoves, kurios gali remtis geriausios praktikos pavyzdžiais iš visos ES; 
mano, kad dalijantis geriausios praktikos pavyzdžiais pagerėtų ES įmonių valdymas;

12. mano, kad dabartiniai kodeksai turėtų būti griežtinami ir kad reikalinga veiksmingesnė 
kodeksų stebėsena bei kokybiškesni paaiškinimai; pabrėžia, kad akcininkai (ne tik turintys 
akcijų daugumą, bet ir smulkieji) turi veiksmingai atlikti savo vaidmenį valdant 
bendroves, jiems derėtų labiau prisidėti prie atsakingo įmonių valdymo, be to, juos reikėtų 
skatinti galvoti apie bendrovės ilgalaikius finansinius rezultatus; mano, kad, be kita ko, 
akcininkai turėtų turėti teisę nepritarti atlyginimų politikai, atlyginimų komiteto nustatytai 
per visuotinį susirinkimą; mano, kad akcininkai turėtų pranešti reguliavimo įstaigoms, jei 
įmonės paaiškinimas, kodėl nesilaikoma praktikos kodekso, nepriimtinas;

13. pastebi, kad nepadaryta pažangos didinant lyčių įvairovę bendrovių valdybose;  ragina 
Komisiją iš biržinių bendrovių reikalauti jų metinėse ataskaitose aprašyti įvairovės, 
įskaitant lyčių įvairovę, politiką, bendrovės nustatytus šios politikos įgyvendinimo 
tikslinius rodiklius ir pažangą juos įgyvendinant; pabrėžia, kad bendrovių valdymo ir 
atlyginimų politika turi atitikti ES direktyvose nustatytą vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus principą ir jį puoselėti;

14. pripažįsta, kad būtina užtikrinti susijusių šalių (angl. related party) sandorių skaidrumą ir 
kad apie svarbius sandorius, kuriuose dalyvauja susijusi šalis, turėtų būti pranešama 
institucijai, kurios sprendimu vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos biržoje sąrašą, 
kartu pateikiant nepriklausomo konsultanto raštą, kuriame patvirtinama, kad sandoris 
teisingas ir pagrįstas, arba dėl tokių sandorių turėtų balsuoti akcininkai, nedalyvaujant 
susijusiai šaliai; siūlo, kad EVPRI pasikonsultavusi su atitinkamomis nacionalinėmis 
valdžios institucijomis pateiktų rekomendacijas dėl tinkamo standarto;

15. pabrėžia, kad gerai valdoma bendrovė turėtų būti skaidri ir atskaitinga savo akcininkams 
ir, atitinkamais atvejais, kitiems suinteresuotiems subjektams; dar kartą pabrėžia, kad 
siekiant sumažinti riziką bendrovių direktoriai priimdami sprendimus turi atsižvelgti į 
tvarumą ir ilgalaikius interesus;

16. palankiai vertina instituciniams investuotojams taikomų bendrovės valdymo kodeksų 
(angl. stewardship codes) rengimą visoje Europos Sąjungoje; mano, kad 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios įstaigomis galima būtų parengti Europos 
bendrovių valdymo kodeksą, paremtą esamais modeliais;

17. pažymi, kad rinkoje trūksta dėmesio ilgalaikiams rezultatams ir ragina Komisiją peržiūrėti 
visus susijusius teisės aktus siekiant įvertinti, ar kai kurie reikalavimai netyčia prisidėjo 
prie trumparegiškumo; ypač palankiai vertina Komisijos pasiūlymą panaikinti Skaidrumo 
direktyvos reikalavimą kas ketvirtį teikti ataskaitas, dėl kurio beveik nepadidėja akcininkų 
informuotumas, o tiesiog sukuriamos trumpalaikės prekybos galimybės;



AD\887971LT.doc 5/6 PE474.031v02-00

LT

18. pabrėžia, kad reikia, jog bendrovės valdybos nariai būtų atrenkami remiantis įvairiais 
kriterijais, įskaitant atitinkamą patirtį ir kvalifikaciją;

19. pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti, jog direktoriai konsultantai skirtų užtektinai laiko 
konkrečioms bendrovėms stebėti ir prižiūrėti, todėl pareigybių, kurias gali užimti 
direktorius konsultantas, skaičius turėtų būti apribotas atsižvelgiant į įmonės mastą ir 
sudėtingumą bei papildomą atsakomybę, susijusią su pirmininko pareigų vykdymu;

20. pabrėžia, kad generalinio direktoriaus ir pirmininko pareigybės turi būti atskirtos ir kad jos 
turėtų būti derinamos tik išimtiniais atvejais;

21. siekiant užtikrinti, kad direktoriai konsultantai atliktų deramai nepriklausomą priežiūrą, 
ragina nustatyti privalomą pertrauką, taikomą vykdomiesiems direktoriams, norintiems 
toje pačioje įmonėje užimti direktoriaus konsultanto pareigas;

22. palankiai vertina Komisijos rekomendaciją, kad biržinės bendrovės turėtų atskleisti savo 
atlyginimų politiką, informaciją apie konkrečių direktorių atlyginimus bei akcininkų 
balsavimo dėl atlyginimų rezultatus, taip pat pritaria tam, kad būtų privaloma atskleisti 
biržinių bendrovių vykdomųjų direktorių ir direktorių konsultantų konkrečius atlyginimus;

23. tvirtina, kad, nors rizika yra neatsiejama verslo veiklos dalis, svarbu, jog direktorių 
valdyba aiškiai apibrėžtų įmonės rizikos politiką ir užtikrintų tinkamą ir nepriklausomą 
rizikos valdymo procesų priežiūrą;

24. atkreipia dėmesį į nepaprastai didelę naudą, gaunamą, kai darbuotojai turi akcijų, įskaitant 
didesnį našumą ir darbuotojų lojalumą savo bendrovei, todėl ragina Komisiją 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis išplečiant ir skatinant akcijų nuosavybės 
suteikimą darbuotojams.
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