
AD\885905LT.doc PE472.246v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2011/2181(INI)

7.12.2011

NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl dabartinės Europos įmonių valdymo sistemos
(2011/2181(INI))

Nuomonės referentas: Ole Christensen



PE472.246v02-00 2/6 AD\885905LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\885905LT.doc 3/6 PE472.246v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad svarbu ES sukurti skaidresnį, stabilesnį, patikimesnį ir atskaitingą įmonių 
sektorių, kuriame būtų įtvirtintas geresnis įmonių valdymas; mano, jog įmonių sektoriaus 
veikloje turėtų būti atsižvelgiama į socialines, etines ir aplinkos problemas ir rodoma šio 
sektoriaus atsakomybė už darbuotojus ir akcininkus ir už visą visuomenę, be kita ko, 
užtikrinant geresnius ekonominius rezultatus ir tinkamų darbo vietų kūrimą;

2. vis dėlto laikosi nuomonės, kad tik geras valdymas negali padėti išvengti pernelyg didelio 
rizikavimo; todėl ragina atlikti nepriklausomą auditą ir nustatyti taisykles, kuriose būtų 
atsižvelgiama į įvairią įmonių kultūrą ES;

3. mano, kad ši finansų krizė yra galimybė pasimokyti iš didžiausių verslo pasaulyje 
įvykusių bankrotų;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad įmonių valdymo sistemos tikslas − padėti sukurti ir užtikrinti 
patikimą verslo aplinką, kurioje būtų išlaikyta atsakomybės už darbą, pagarbos jam ir 
pagrįstos įmonių, steigiančių daugiau darbo vietų ir skatinančių ekonominį ir socialinį 
stabilumą, plėtros pusiausvyra;

5. pabrėžia, kad įmonių valdymas, be kita ko, turėtų padėti skatinti santykius su įvairiais su 
įmone susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., darbuotojais, kurie prisideda prie 
įmonės sėkmės ir veiklos rezultatų ir nuo jų priklauso; taigi primena, jog svarbu užtikrinti 
nuolatinį dialogą ir darbuotojų dalyvavimą įmonės reikaluose taip pat įtraukiant juos į 
bendrą įmonės valdymą, kaip apibrėžta Europos darbo santykių žodyne1, ir yra nusivylęs 
tuo, jog šis aspektas nėra pakankamai įvertintas žaliojoje knygoje;

6. mano, kad reikėtų toliau skatinti taikyti 2004 m. EBPO įmonių valdymo apibrėžtį, pagal 
kurią įmonės valdymas yra įmonės vadovybės, valdybos, akcininkų ir kitų suinteresuotųjų 
šalių santykių visuma;

7. pabrėžia, kad veiksmingas įmonių valdymo reguliavimas taip pat turėtų būti grindžiamas 
aiškumo, suderinimo, skaidrumo, vykdymo ir sankcijų principais, taip pat veiksmingu 
direktorių valdybos veikimu, atitinkamu akcininkų dalyvavimu ir veiksminga įmonių 
valdymo kodeksų stebėsena bei jų įgyvendinimu;

8. pabrėžia, jog prieš nustatant privalomą Europos įmonių valdymo tvarką reikia užtikrinti 
geresnį esamų valdysenos taisyklių ir rekomendacijų įgyvendinimą ir laikymąsi;

9. ragina Komisiją atlikti visų savo svarstomų pasiūlymų dėl įstatymo galią turinčių aktų dėl 
įmonių valdymo poveikio vertinimą, kuriame daugiausia dėmesio būtų skirta ir 
siektiniems tikslams, ir būtinybei išsaugoti įmonių konkurencingumą;

10. pritaria sumanymui mažoms ir vidutinėms į biržos sąrašus įtrauktoms įmonėms nustatyti 
                                               
1 Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound).
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diferencijuotą ir proporcingą režimą;

11. mano, kad atsižvelgiant į didelę įmonių įvairovę Europoje vienas visiems tinkamas 
požiūris nenaudingas, ypač turint mintyje skirtumą tarp į biržos sąrašą įtrauktų ir 
neįtrauktų įmonių;

12. yra įsitikinęs, kad veiksmingiausias būdas pagerinti įmonių valdymą yra savanoriškas 
verslo etikos taisyklių laikymasis;

13. mano, kad įmonių valdymo iniciatyvos turi būti įgyvendinamos kartu ir derinamos su 
Komisijos pasiūlytomis įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvomis; laikosi nuomonės, 
kad ypač dabartinėmis ekonominėmis ir socialinėmis aplinkybėmis įmonių socialinė 
atsakomybė kartu su įmonių valdymu galėtų padėti užmegzti glaudesnius įmonių 
tarpusavio ryšius ir užtikrinti socialinę aplinką, kurioje šios įmonės galėtų veikti ir plėstis; 

14. mano, jog reikėtų skatinti ir stiprinti darbuotojų informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą 
priimant sprendimus laikantis ES ir nacionalinės teisės ir ypatingą dėmesį skiriant MVĮ; 
mano, jog užtikrintu aktyvesniu dalyvavimu galima motyvuoti darbuotojus ir kad būtent 
darbuotojų atstovai, ypač gerai išmanantys įmonės vidaus procesus, gali svariai prisidėti 
prie įvairovės ir kokybės priežiūros organuose ir tokiu būdu padėti užtikrinti ilgalaikį 
įmonių strategijų tvarumą;

15. ragina įmonių priežiūros ir valdymo organuose užtikrinti didesnę įvairovę, įskaitant ir
lyčių įvairovę, ir individualių įgūdžių, profesinės kompetencijos ir patirties tarpusavio 
papildomumą, kad aukščiausias pareigas einantys įmonių darbuotojai galėtų gauti naudos 
iš įvairesnių požiūrių, diskusijų, uždavinių, gabių asmenų ir vadovavimo stilių;

16. pabrėžia, jog svarbu, kad įmonių valdybos narių ir kitas aukštas pareigas užimtų daugiau 
moterų, kaip numatyta Komisijos patvirtintoje Moterų chartijoje; pažymi, kad valstybės 
narės ir įmonės jau ėmėsi įvairių priemonių, įskaitant lyčių kvotas, moterų skaičiui įmonių 
valdybose didinti; vis dėlto pabrėžia, kad, be taikomos praktikos, reikia imtis įvairovės 
didinimo priemonių ir darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą užtikrinti padedančių 
priemonių ir įmonių viduje organizuoti profesinio orientavimo procesą; ragina įmones 
pasirašyti 2011 m. kovo 1 d. Komisijos pateiktą iniciatyvą „Moterų dalyvavimas 
valdybose: pažadas Europai“ ir siekti jos tikslų;

17. mano, kad reikia užtikrinti didesnį aukšto lygio vadovų įdarbinimo skaidrumą, ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad valdybos narių kompetencija, skirtinga vadovavimo patirtis ir tarptautinė, 
nacionalinė ar regioninė profesinė patirtis padeda užtikrinti veiksmingesnį direktorių 
valdybos veikimą;

18. mano, kad tai yra patiems valdybų ir stebėtojų tarybų nariams tenka atsakomybė 
pasinaudoti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo priemonėmis savo užduotims atlikti, o 
įmonės prireikus turi teikti paramą;

19. mano, kad svarbu užtikrinti vienodą ir sąžiningą visų akcininkų vertinimą, turint omenyje 
tai, kad smulkiųjų akcininkų apsauga Europoje labai sudėtinga ir kad smulkiesiems 
akcininkams sunku ginti savo interesus įmonėse, kuriose yra pagrindinis akcininkas;
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20. ragina vykdyti tvarią ilgalaikę atlyginimo politiką, kuri būti pagrįsta ilgalaikiu asmens ir 
jo įmonės veikimu; mano, kad reikėtų iki minimumo sumažinti akcijų pasirinkimo 
sandorių įtraukimą į atlyginimo schemas; vis dėlto pritaria akcijų nuosavybės suteikimo 
darbuotojams, jei jie to pageidauja, schemoms, atidžiai įvertintoms, kad būtų išvengta 
rizikos, atsirandančios darbuotojams dėl nepakankamo diferencijavimo, ir prieinamoms 
visiems įmonės darbuotojams; mano, kad darbuotojams turint įmonės akcijų jie turėtų 
teisę į pelno dalį, tačiau kad tai jokiu būdu nepakeistų jų atlyginimo ir neužkirstų kelio 
kolektyvinėms deryboms;

21. pritaria ilgalaikiam tvarumo aspektų įtraukimui į kintamus vadovų atlyginimus, 
pavyzdžiui jų kintamo atlyginimo procentinio dydžio, susijusio su įmonės socialinės 
atsakomybės tikslų, kaip antai sveikata ir saugumas darbe, darbuotojų pasitenkinimas 
darbe ir pan. įgyvendinimu, nustatymui;

22. Pritaria, kad visapusiškai ir privalomai

 kasmet būtų atskleidžiama informacija apie direktorių atlyginimų politiką ir schemas 
ir apie įmonių rizikos profilį;

 mažiausiai kas trejus metus būtų atliekamas biržinių įmonių valdybos ir vadybos 
komitetų veiklos išorės vertinimas ir kartu (kasmet) būtų atliekamas pačios valdybos 
vertinimas pagal Komisijos rekomendacijas1;

 būtų atskleidžiama informacija apie visų valdybos narių verslo veiklą, įskaitant visas 
pareigas kitose valdybose;

 būtų pateikiamas skirtingų lyčių darbo užmokesčio palyginimas;
23. mano, kad būtina imtis veiksmų, skirtų įmonių valdymo skaidrumui didinti ir nefinansinės 

informacijos atkleidimo tvarkai tobulinti; mano, kad reikėtų imtis šių veiksmų 
proporcingai, atsižvelgiant į įmonės dydį ir nesukuriant papildomos administracinės 
naštos MVĮ, kurios yra pagrindinis užimtumo šaltinis ES;

24. mano, kad įmonės, kurios nesilaiko įmonių valdymo kodekso turėtų išsamiai paaiškinti 
tokius sprendimus vadovaudamosi principu „laikykis arba paaiškink“, taip pat apibūdinti 
jų taikomus alternatyvius sprendimus; mano, kad metodui „laikykis arba paaiškink“ 
naudingiausia galėtų būti kontrolės sistema, kurioje pirmenybė teikiama skaidrumui ir 
patikimai ir kokybiškai informacijai;

                                               
1 2005 m. vasario 15 d. Komisijos rekomendacija 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra 
įtraukti į biržos sąrašus, direktorių konsultantų arba stebėtojų tarybos narių vaidmens ir dėl (stebėtojų) tarybos 
komitetų (OL L 52, 2005 2 25, p. 51).



PE472.246v02-00 6/6 AD\885905LT.doc

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 5.12.2011

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

37
0
6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric 
Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, 
Julie Girling, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta 
Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, 
Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, 
Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, 
Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sergio Gutiérrez Prieto, Gesine 
Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie 
Turunen, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Phil Prendergast


