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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas zaļo grāmatu par ES korporatīvās vadības satvaru; uzskata, ka, 
ņemot vērā valstu sistēmu un atsevišķu biržu sarakstos iekļautu uzņēmumu atšķirības, 
korporatīvajai vadībai jāpiemēro samērīga un elastīga pieeja; aicina izvairīties no 
pārmērīga birokrātiskā sloga, ņemot vērā stratēģijā „Eiropa 2020” nospraustos vērienīgos 
izaugsmes mērķus un Direktīvas 2006/46/EK noteikumus;

2. uzskata, ka uzņēmumiem jāievieš mehānismi (apmācības, informatīvas sanāksmes, regulāri 
periodiski biļeteni utt.), lai celtu akcionāru informētības, līdzdalības un atbildības līmeni, 
un jāapmainās ar labāko praksi, ja vien pašiem uzņēmumiem tas nerada nesamērīgu slogu;

3. apgalvo — lai uzņēmumu varētu uzskatīt par labi vadītu, kā priekšnoteikumam jābūt 
atbildībai un pārredzamībai darbinieku, akcionāru un attiecīgā gadījumā citu ieinteresēto 
personu priekšā;

4. uzskata, ka pēc finanšu krīzes var mācīties no pieredzes, kas gūta no lielākajiem 
neveiksmju gadījumiem uzņēmējdarbībā;

5. tomēr šajā saistībā atbalsta zināmu piesardzību un aicina ļoti kritiski izvērtēt katru 
priekšlikumu saistībā ar sasniedzamajiem mērķiem un priekšlikumu izmaksu un ieguvumu 
attiecību;

6. neuzskata „vienas mērauklas” pieeju par piemērotu, ņemot vērā uzņēmumu lielo 
daudzveidību Eiropā un it īpaši atšķirības starp biržu sarakstos iekļautiem un neiekļautiem 
uzņēmumiem; paļaujas uz „izpildi vai paskaidro” pieeju, tostarp uz labākās prakses 
kodeksiem, precīzu un uz principiem pamatotu regulējumu, kā arī uzlabotu uzraudzību 
valsts un ES līmenī, kas nodrošina to, ka uzņēmumu sniegtā informācija un skaidrojumi ir 
uzticami un tiem ir augsta kvalitāte, kas palīdz akcionāriem uzlabot situācijas kontroli; 
uzskata, ka būtu jāveic darbības izpildes nodrošināšanai, ja uzņēmumi nepaskaidro 
iemeslus, kāpēc tie neievēro attiecīgos kodeksus, un ka šie trūkumi būtu arī jāpublisko; 
uzskata, ka uzlabotām sistēmisku uzņēmumu „izpildi vai paskaidro” procedūrām būtu 
jānodrošina, ka attiecīgais regulators ir apmierināts, ka paskaidrojums ir skaidrs un tajā ir 
informācija, kas vajadzīga akcionāriem, lai lemtu par tā pietiekamību;

7. uzsver, ka zaļā grāmata attiecas tikai uz biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem, bet 
uzskata, ka laba vadība var palīdzēt arī ārpusbiržas uzņēmumiem, un mudina Komisiju 
sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām izstrādāt nesaistošus norādījumus šādiem 
uzņēmumiem;

8. vienlaikus norāda — lai nodrošinātu efektīvāku „izpildi vai paskaidro” principa 
ievērošanu, būtu jāparedz spiediens no partneru puses, publiskojot uzņēmumu uzraudzības 
ziņojumus;

9. uzskata, ka ir jāatvieglo akcionāru identificēšana, lai veicinātu dialogu starp uzņēmumiem 
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un to īpašniekiem un mazinātu ar „tukšo balsošanu” saistīto ļaunprātības risku;

10. piekrīt Komisijai, ka ir nepieciešams uzlabot akcionāru identificēšanu, un atzinīgi vērtē tās 
priekšlikumus attiecībā uz šo jautājumu Pārredzamības direktīvā; aicina pārējās 
dalībvalstis piešķirt emitentiem tiesības uzzināt, kas ir viņu iekšzemes akcionāri;

11. uzskata, ka prakses kodeksi var nodrošināt uzvedības maiņu un ka ar kodeksiem 
nodrošinātais elastīgums pieļauj jauninājumus, un tādējādi ir iespējams izmantot 
paraugpraksi visā ES; uzskata, ka labākās prakses apmaiņa uzlabotu korporatīvo vadību 
ES;

12. uzskata, ka ir jānostiprina pašreizējie kodeksi un ir nepieciešama daudz efektīvāka 
kodeksu pārraudzība un labāka izskaidrojumu kvalitāte; uzsver, ka akcionāriem (ne tikai 
lielajiem, bet arī mazajiem) efektīvi jāpilda viņiem atvēlētā loma uzņēmumu vadībā, 
jāsniedz lielāks ieguldījums atbildīgā korporatīvajā vadībā un viņi arī jāmudina domāt par 
uzņēmuma ilgtermiņa finansiālajiem rezultātiem; uzskata, ka akcionāriem arī jābūt 
tiesīgiem noraidīt atalgojuma politiku, ko kopsapulcē ierosina atalgojuma komiteja; 
uzskata, ka akcionāriem jāinformē regulatori, ja uzņēmumi sniedz nepieņemamu 
izskaidrojumu par prakses kodeksu neievērošanu;

13. norāda uz nepietiekamu abu dzimumu plašāku iekļaušanu ES uzņēmumu padomēs; aicina 
Komisiju pieprasīt biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem gada pārskatā aprakstīt 
uzņēmuma daudzveidības politiku, tostarp attiecībā uz dzimumiem, nospraustajiem 
mērķiem šīs politikas īstenošanā, kā arī attiecībā uz panākto progresu šo mērķu 
sasniegšanā; uzsver, ka uzņēmumu vadības un atalgojuma politikai ir jāatbilst ES 
direktīvās noteiktajam principam par vienādu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un tai 
šie principi ir jāstiprina;

14. atzīst, ka ir jāpanāk iesaistīto pušu darījumu pārredzamība un par iesaistīto pušu 
ievērojama apmēra darījumiem ir jāziņo kompetentajai iestādei un jāpievieno neatkarīga 
konsultanta vēstule, kurā apstiprināts, ka darījums ir pareizs un pamatots, vai arī 
akcionāriem ir par šo darījumu jābalso, balsošanā nepiedaloties iesaistītajai pusei; 
ierosina, lai EVTI, apspriežoties ar attiecīgajām valstu iestādēm, izstrādā vadlīnijas par 
atbilstoša kritērija noteikšanu;

15. uzsver, ka labi vadītam uzņēmumam vajadzētu būt pārredzamam un atbildīgam akcionāru 
un attiecīgā gadījumā citu ieinteresēto personu priekšā; atkārtoti apstiprina, ka uzņēmumu 
direktoriem, pieņemot lēmumus, jāievēro ilgtspējība un ilgtermiņa intereses, lai mazinātu 
riskus;

16. atzinīgi vērtē pārvaldības kodeksa izstrādāšanu institucionālajiem ieguldītājiem visā 
Eiropas Savienībā; uzskata, ka Eiropas pārvaldības kodeksu varētu uzlabot, izmantojot jau 
pastāvošos modeļus un sadarbojoties ar valstu iestādēm;

17. norāda, ka tirgū pastāv ilgtermiņa mērķu trūkums, un mudina Komisiju pārskatīt visus 
atbilstīgos tiesību aktus, lai izvērtētu, vai nejauši nav iekļautas prasības, kas pastiprina 
īstermiņa pieeju; jo īpaši atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu atteikties no 
Pārredzamības direktīvā noteiktās prasības par ceturkšņa ziņojuma sniegšanu, kas maz 
papildina akcionāru zināšanas un vienkārši rada īstermiņa tirdzniecības iespējas;
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18. uzsver vajadzību uzņēmuma padomes locekļu atlasē izmantot plašu kritēriju kopumu, 
tostarp izvērtēt atbilstošo pieredzi un kvalifikāciju;

19. uzsver, ka ir būtiski nodrošināt, lai direktori bez izpildpilnvarām veltītu pietiekami daudz 
laika konkrētu uzņēmumu uzraudzīšanai un pārzināšanai, un tādēļ pilnvaru skaits, kas var 
būt direktoram bez izpildfunkcijām, būtu jāierobežo, ņemot vērā uzņēmuma darbības 
jomas apmēru un sarežģītību un papildu pienākumus saistībā ar vadības darbu;

20. uzsver to, ka ir nepieciešams nošķirt galvenā izpilddirektora un padomes priekšsēdētāja 
funkcijas un ka tās var pildīt viena persona tikai ārkārtas gadījumā;

21. aicina — lai nodrošinātu darbinieku bez izpildpilnvarām veiktās pārraudzības atbilstošu 
neatkarību — noteikt obligātu pārtraukumu no amata aizejošiem izpilddirektoriem, kuri 
tajā pašā uzņēmumā vēlas uzņemties amatu bez izpildpilnvarām;

22. atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu, ka biržu sarakstos iekļautiem uzņēmumiem vajadzētu 
publiskot atalgojuma politiku, atsevišķu direktoru atalgojumu un rezultātus akcionāru 
balsojumiem par atalgojumu, un atbalsta to, ka šādiem uzņēmumiem obligāti jāpublisko
izpilddirektoru un direktoru bez izpildpilnvarām atalgojums;

23. apgalvo — lai gan risks bieži ir uzņēmējdarbības neatņemama sastāvdaļa, direktoru 
padomēm ir svarīgi skaidri definēt uzņēmuma riska stratēģiju un nodrošināt pienācīgu un 
neatkarīgu riska pārvaldības procesu kontroli;

24. norāda uz daudzajiem ieguvumiem, ko sniedz darbinieku akciju īpašumtiesības, tostarp uz 
ražīguma pieaugumu un darbinieku apņēmību strādāt uzņēmuma labā, un aicina Komisiju 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai paplašinātu un veicinātu darbinieku akciju īpašumtiesības.
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