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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o okviru EU za upravljanje podjetij; je prepričan, da je 
treba glede na raznoliko naravo obstoječih nacionalnih okvirov in posameznih družb, ki 
kotirajo na borzi, uporabiti sorazmeren in prožen pristop do upravljanja podjetij; opozarja, 
da se je treba izogniti odvečnemu birokratskemu bremenu, pri tem pa upoštevati 
ambiciozno zastavljene cilje rasti v Agendi 2020 in določbah Direktive 2006/46/ES;

2. meni, da bi morala podjetja uvesti mehanizme (izobraževanje, poročila, redna glasila itd.) 
za izboljšanje osveščenosti, soudeležbe in odgovornosti delničarjev, pa tudi izmenjevati 
primere najboljše prakse, če to za podjetja ne bi pomenilo nesorazmernega bremena;

3. meni, da mora biti dobro upravljano podjetje odgovorno in pregledno za zaposlene, 
delničarje in po potrebi tudi druge zainteresirane strani;

4. meni, da se je mogoče iz največjih stečajev v poslovnem svetu v času po finančni krizi 
nekaj naučiti;

5. kljub temu zagovarja določeno zadržanost na tem področju in zahteva, da se vsak predlog 
temeljito preuči ob upoštevanju ciljev, ki jih je treba doseči, in razmerja med stroški in 
koristmi;

6. meni, da pristop „enotni model za vse” ni primeren, saj so med podjetji v Evropi velike 
razlike, zlasti med podjetji, ki kotirajo na borzi, in tistimi, ki ne; meni, da je ustrezen 
pristop „izpolnjuj ali utemelji“, saj vključuje kodekse najboljše prakse, ciljno naravnano 
uredbo, temelječo na načelih, in okrepljen nadzor na nacionalni ravni in ravni Unije, ki 
zagotavlja, da so informacije in utemeljitve podjetij zanesljive in kakovostne, da 
delničarjem omogočajo boljši nadzor; meni, da bi bilo potrebno strogo ukrepanje v 
primeru, da podjetja ne bi utemeljila razloga za odstopanje od ustreznega kodeksa, kar bi 
bilo treba tudi objaviti; meni, da bi morali okrepljeni postopki po načelu „izpolnjuj ali 
utemelji“ za sistemska podjetja omogočati, da bo ustrezni regulativni organ prejel jasno 
utemeljitev, ki bo vsebovala potrebne podatke, na osnovi katerih se bodo delničarji lahko 
določili, ali je zadovoljiva ali ne; 

7. poudarja, da zelena knjiga obravnava le podjetja, ki kotirajo na borzi, vendar meni, da 
dobro upravljanje lahko koristi tudi podjetjem, ki ne kotirajo na borzi, in spodbuja 
Komisijo, naj v sodelovanju s podjetji razvije nezavezujoče smernice tudi za tovrstna 
podjetja;

8. medtem ugotavlja, da je za učinkovitejše izvrševanje pristopa „izpolnjuj ali utemelji“ 
potreben skupni pritisk z javno objavo poročil o spremljanju podjetij;

9. meni, da bi bilo treba spodbuditi identifikacijo delničarjev in tako spodbuditi dialog med 
podjetji in njihovimi delničarji ter omejiti nevarnost zlorabe s „praznimi glasovi“;
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10. se strinja s Komisijo, da je potrebna boljša identifikacija delničarjev in pozdravlja njen 
predlog v zvezi s tem v direktivi o preglednosti; poziva preostale države članice, naj 
izdajateljem podelijo pravico do poznavanja identitete njihovih domačih delničarjev;

11. meni, da kodeksi ravnanja lahko spodbudijo spremembe v vedenju in da prožnost, ki jo 
kodeksi zagotavljajo, omogoča inovacije, ki lahko črpajo iz najboljših praks po vsej EU; 
meni, da bi se upravljanje podjetij v EU lahko izboljšalo z izmenjavo najboljših praks;

12. meni, da bi bilo treba obstoječe kodekse okrepiti in jih učinkovitejše spremljati, potrebna 
pa so tudi kakovostnejša pojasnila; poudarja, da morajo pri upravljanju podjetij dejansko 
igrati svojo vlogo delničarji (ne le večinski, ampak tudi manjšinski), in da bi moral biti 
njihov prispevek k odgovornemu upravljanju podjetij večji, spodbujati pa jih bi bilo treba 
tudi k dolgoročnemu razmišljanju o finančnih rezultatih podjetja; meni, da bi med drugim 
morali imeti pravico, da zavrnejo politiko osebnih prejemkov, ki jo na skupščini 
delničarjev določi odbor za prejemke; meni, da bi morali delničarji obvestiti regulativne 
organe, ko podjetje predloži nesprejemljivo pojasnilo za odstopanje od kodeksa ali prakse;

13. ugotavlja, da ni zadostnega napredka pri doseganju bolj uravnoteženega zastopanja obeh 
spolov v upravnih odborih; poziva Komisijo, naj od podjetij, ki kotirajo na borzi, zahteva, 
da v letnih poročilih opišejo politiko raznolikosti, tudi po spolu, zastavljene cilje za njeno 
izvajanje in izpolnjevanje teh ciljev; poudarja, da morata upravljanje podjetij in politika 
osebnih prejemkov spoštovati in spodbujati načela enake obravnave žensk in moških, ki 
jih določajo direktive Evropske unije;

14. priznava, da je pri transakcijah s povezanimi strankami potrebna preglednost in da bi 
morali o pomembnih transakcijah, ki vključujejo povezane stranke, obvestiti borzne 
organe in jih opremiti s pismom samostojnega svetovalca, ki bi potrdil, da je transakcija 
poštna in razumna, ali pa bi o njej morali odločati delničarji z glasovanjem, iz katerega bi 
bila povezana stranka izključena; predlaga, naj Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (ESMA) po posvetovanju z ustreznimi nacionalnimi organi izda smernice za ustrezna 
merila;

15. poudarja, da bi moralo biti dobro upravljano podjetje odgovorno in pregledno za 
delničarje in po potrebi tudi druge zainteresirane strani; ponavlja, da morajo direktorji 
podjetij pri odločanju upoštevati vzdržnost in dolgoročne interese, s čimer bodo prispevali 
k manjšemu tveganju;

16. pozdravlja razvoj upraviteljskega kodeksa za institucionalne vlagatelje iz celotne 
Evropske unije; meni, da bi bilo mogoče evropski upraviteljski kodeks razviti z opiranjem 
na že obstoječe modele in v sodelovanju z nacionalnimi organi;

17. ugotavlja, da je na trgu zelo malo dolgoročnih naložb, in Komisijo poziva, naj pregleda 
vso ustrezno zakonodajo in oceni, če so pretirano število kratkoročnih naložb morebiti 
povzročili določeni predpisi; še posebej pozdravlja predlog Komisije, da se iz direktive o 
preglednosti črta zahteva po trimesečnem poročanju, ki le malo prispeva k obveščenosti 
delničarjev in preprosto ustvarja priložnosti za kratkoročno trgovanje;

18. poudarja, da je treba člane upravnih odborov podjetij izbrati na podlagi širokega sklopa 
meril, ki vključujejo ustrezne izkušnje in kvalifikacije;
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19. poudarja, da je zelo pomembno zagotoviti, da neizvršni direktorji namenijo dovolj časa 
spremljanju in nadzoru določenega podjetja, in da bi se pri številu mandatov neizvršnega 
direktorja moral upoštevati obseg in kompleksnost podjetja ter dodatne odgovornosti 
zaradi predsedovanja različnim organom, zato bi moralo biti število mandatov omejeno;

20. poudarja, da je treba ločiti funkciji generalnega direktorja in predsednika upravnega 
odbora, ki se lahko združita samo v izjemnih razmerah;

21. poziva k obveznemu obdobju mirovanja za izvršne direktorje, ki želijo prevzeti novo 
funkcijo neizvršnega direktorja v istem podjetju, da se s tem zagotovi ustrezna 
neodvisnost neizvršnih direktorjev;

22. pozdravlja priporočilo Komisije, naj podjetja, ki kotirajo na borzi, razkrijejo svojo politiko 
osebnih prejemkov, osebne prejemke posameznih direktorjev in izide glasovanja 
delničarjev o prejemkih, in podpira obvezno razkritje osebnih prejemkov izvršnih in 
neizvršnih direktorjev podjetij, ki kotirajo na borzi;

23. se zaveda, da je tveganje pogosto del poslovne dejavnosti, vendar je pomembno, da 
upravni odbori jasno opredelijo politiko tveganja njihovih podjetij in zagotovijo dejanski
in neodvisen nadzor postopkov za upravljanje tveganja;

24. ugotavlja, da podjetja v solastništvu zaposlenih ponujajo številne prednosti, med njimi 
večjo produktivnost in zavezanost delavcev podjetju, zato Komisijo poziva, naj si skupaj z 
državami članicami prizadeva za širjenje in spodbujanje lastniškega deleža zaposlenih;
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