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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, kui tähtis on luua ELis läbipaistvam, stabiilsem, usaldusväärsem ja vastutavam 
ettevõtlussektor, kus äriühingu üldjuhtimine on parem; on seisukohal, et ettevõtlussektor 
peaks suutma oma tegevuses arvestada sotsiaalseid, eetilisi ja keskkonnaküsimusi ning 
näitama, et äriühingud võtavad vastutuse töötajate ja osanike ning ühiskonna ees laiemalt, 
tagades ühtlasi paremad majanduslikud näitajad ja inimväärsed töökohad;

2. on siiski seisukohal, et hea juhtimistava üksi ei saa hoida ära ülemäärase riski võtmist; 
nõuab seetõttu sõltumatut auditit ja eeskirju, milles arvestatakse erinevusi ELi 
ettevõtluskultuuris;

3. on seisukohal, et finantskriisi järel on võimalik võtta õppust olulisematest pankrottidest 
ärimaailmas;

4. juhib tähelepanu sellele, et äriühingu üldjuhtimise raamistiku eesmärk on luua ja tagada 
usaldusväärne ettevõtluskeskkond, kus vastutus ja austus töö vastu on tasakaalus 
äriühingute kindla arenguga, millega luuakse juurde töökohti ning mis toob endaga kaasa 
majandusliku ja ühiskondliku stabiilsuse;

5. rõhutab, et äriühingu üldjuhtimine peaks muu hulgas hõlbustama suhteid äriühingu eri 
sidusrühmadega, nt töötajatega, kes annavad panuse äriühingu edusse ja tulemuslikkusse 
ja on sellest sõltuvad; tuletab seetõttu meelde, et olulised on korrapärane dialoog ja 
töötajate kaasamine äriühingu tegemistesse, mis võib toimuda ka äriühingu üldjuhtimise 
puhul kaasotsustamise kaudu, nagu on määratletud Euroopa tööstussuhete sõnastikus1, 
ning avaldab pettumust, et rohelises raamatus on seda aspekti alahinnatud;

6. on seisukohal, et edendada tuleks OECD 2004. aasta määratlust äriühingu üldjuhtimise 
kohta, mille kohaselt äriühingu üldjuhtimine puudutab tervet suhete võrgustikku äriühingu 
juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja muude sidusrühmade vahel;

7. rõhutab, et äriühingu üldjuhtimise tulemuslik reguleerimine peaks tuginema ka sellistele 
põhimõtetele nagu selgus, ühtlustamine, läbipaistvus, jõustamine ja sanktsioonid, 
direktorite nõukogu mõjusale toimimisele, aktsionäride asjakohasele kaasatusele ning 
äriühingu üldjuhtimise eeskirjade tulemuslikule järelevalvele ja rakendamisele;

8. rõhutab vajadust saavutada siduvate Euroopa äriühingu üldjuhtimise eeskirjade 
kehtestamise asemel kehtivate juhtimiseeskirjade ja juhtimisalaste soovituste parem 
toimimine ja täitmine;

9. palub komisjonil teha mõjuhinnang kõikidele seadusandlikele ettepanekutele, mida ta 
äriühingu üldjuhtimisega seoses kaalub, kusjuures selles tuleks keskendutakse nii 
saavutavatele eesmärkidele kui vajadusele säilitada äriühingute konkurentsivõime;

                                               
1 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound).
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10. toetab diferentseeritud ja proportsionaalse korra kohaldamist börsil noteeritud väikestele 
ja keskmise suurusega äriühingutele;

11. ei arva, et kõigile võrdselt sobiv lähenemisviis oleks abiks, võttes arvesse Euroopa 
äriühingute suuri erinevusi ning eriti erinevusi börsil noteeritud ja noteerimata äriühingute 
vahel;

12. on veendunud, et vabatahtlikud käitumisjuhendid on kõige tõhusam viis äriühingu hea 
üldjuhtimise saavutamiseks;

13. on seisukohal, et äriühingu üldjuhtimise alased algatused peavad käima käsikäes 
komisjoni soovitatud äriühingute ühiskondliku vastutuse alaste algatustega; on seisukohal, 
et eriti praeguses majanduslikus ja sotsiaalses olukorras võiks äriühingu ühiskondlik 
vastutus koos äriühingu üldjuhtimisega aidata luua tihedamaid sidemeid äriühingute ja 
selle sotsiaalse keskkonna vahel, kus nad arenevad ja tegutsevad; 

14. on arvamusel, et tuleks soodustada ja tugevdada töötajate teavitamist, nõustamist ja 
otsuste tegemisel osalemist kooskõlas ELi ja siseriiklike õigusaktidega, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele; on veendunud, et suuremat kaasatust võib kasutada töötajaid 
motiveeriva vahendina ja et töötajate esindajad võivad anda oma eriliste teadmistega 
ettevõttesisestest protsessidest olulise panuse nõukogude mitmekesisusse ja kvaliteeti, 
aitades seeläbi kaasa äriühingu strateegiate pikaajalisele jätkusuutlikkusele;

15. nõuab suuremat mitmekesisust, sealhulgas soolist mitmekesisust, ja individuaalsete 
oskuste, asjatundlikkuse ning kogemuste täiendavust ärihingu järelevalve- ja 
haldusnõukogudes ning juhtimisstruktuurides, et äriühingute kõrgeimatel ametikohtadel 
oleks mitmekesisemaid arvamusi, arutelusid, proovikive, annet ja juhtimisstiile;

16. toonitab, kui oluline on naiste suurem esindatus äriühingute nõukogudes ja muudel 
kõrgetel ametikohtadel, nagu on ette nähtud komisjoni naiste hartas, märgib, et 
liikmesriigid ja äriühingud on võtnud eri meetmeid naiste esindatuse suurendamiseks 
äriühingute nõukogudes, seahulgas kehtestanud sookvoote; rõhutab siiski, et praeguste 
tavade kõrval on vaja ka mitmekesistamise meetmeid, meetmeid, mis aitavad kaasa töö- ja 
eraelu tasakaalustamisele ning asutusesisest karjäärinõustamist; julgustab äriühinguid 
ühinema lubadusega suurendada naiste osalust ettevõtete juhatuses, mida komisjon 
tutvustas 1. märtsil 2011. aastal, ja täitma selle eesmärke;

17. on seisukohal, et tippjuhtide värbamine peab olema läbipaistvam, ja juhib tähelepanu 
sellele, et liikmete profiil, erinevad juhtimiskogemused, rahvusvaheline, riiklik või 
piirkondlik erialane taust võivad aidata teha direktorite nõukogu toimimise 
tulemuslikumaks;

18. on seisukohal, et juhatuse ja nõukogu liikmed vastutavad nende tööülesannete puhul 
nõutava hariduse ja koolituse läbimise eest ning saavad selleks äriühingult vajaliku 
toetuse;

19. on veendunud, et oluline on tagada kõigi aktsionäride võrdne ja õiglane kohtlemine, võttes 
arvesse, et vähemusaktsionäride kaitse on Euroopas väga keeruline ja et 
vähemusaktsionäridel on keeruline esindada enda huve domineerivate aktsionäridega 
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äriühingutes;

20. nõuab pikaajalist jätkusuutlikku tasustamispoliitikat, mis peaks põhinema üksikisiku ja 
tema äriühingu pikaajalisel suhtel; on seisukohal, et tuleks viia miinimumini 
aktsiaoptsioonide kasutamine töötasusüsteemis; toetab siiski vabatahtlike töötajate 
osalemise skeemide edendamist, mida tuleks põhjalikult hinnata, et vältida ebapiisavast 
hajutamisest töötajatele tulenevat riski, ka peaks seda võimalust pakkuma kõigile 
äriühingu töötajatele; on seisukohal, et töötajate osalus peaks võimaldama töötajatel saada 
osa kasumist, aga see ei tohiks mingil juhul asendada nende töötasu ega takistada 
kollektiivseid läbirääkimisi;

21. toetab pikaajalise jätkusuutlikkuse elementide kaasamist juhtorganite muutuvasse 
töötasusse, näiteks sidudes nende muutuvast töötasust teatud protsendi äriühingu 
ühiskondliku vastutuse eesmärkide, nt töötervishoiu ja -ohutuse eesmärkide täitmisega, 
töötajate tööalase rahuloluga jne;

22. toetab täielikku ja kohustuslikku

 tegevjuhtide tasustamise poliitika ja mudelite ning äriühingute riskiprofiili iga-aastast 
avalikustamist;

 välishinnangu andmist börsil noteeritud äriühingute nõukogudele ja halduskomiteedele 
vähemalt ühel korral kolme aasta jooksul ja nõukogu enda läbi viidud (iga-aastast) 
hindamist kooskõlas komisjoni soovitustega1;

 nõukogu liikmete kogu äritegevuse, kaasa arvatud kõigi ametikohtade avalikustamist 
muudes nõukogudes;

 palgatasemete soopõhise võrdluse avalikustamist;
23. on veendunud, et vaja on meetmeid äriühingu üldjuhtimise ja mittefinantsteabe 

avalikustamise korra läbipaistvuse parandamiseks; on seisukohal, et need peaksid olema 
proportsionaalsed äriühingu suurusega ega tohiks põhjustada täiendavat halduskoormust 
VKEdele, kus tekib enamus töökohti ELis;

24. on seisukohal, et äriühingutelt, kes ei järgi äriühingu üldjuhtimise eeskirju, tuleks nõuda 
üksikasjalike selgituste esitamist selliste otsuste kohta „täida või selgita” põhimõttel ning 
kasutatud alternatiivsete lahenduste kirjeldamist; on seisukohal, et „täida või selgita” 
lähenemise puhul on kõige kasulikum selline järelevalvesüsteem, kus esmatähtsal kohal 
on läbipaistvus ja usaldusväärne ning kvaliteetne teave.

                                               
1 Komisjoni 15. veebruari 2005. aasta soovitus 2005/162/EÜ noteeritud äriühingute haldusorganite 
tegevülesanneteta liikmete ja haldus- või järelevalveorgani liikmete ülesannete ning haldus- või 
järelevalveorgani komisjonide kohta (ELT L 52, 25.2.2005, lk 51).
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