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IETEIKUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ir būtiski ES izveidot pārredzamāku, stabilāku, uzticamāku un atbildīgāku 
korporatīvo sektoru ar labāku korporatīvo vadību; uzskata, ka korporatīvajam sektoram 
savā praksē vajadzētu spēt ņemt vērā sociālos, ētiskos un vides problēmjautājumus un 
apliecināt atbildīgumu gan pret saviem darbiniekiem un ieinteresētajām personām, gan 
pret sabiedrību kopumā, kā arī nodrošināt labākus ekonomiskos rādītājus un kvalitatīvu 
darbavietu izveidi;

2. tomēr uzskata, ka laba pārvaldība pati par sevi nevar novērst pārmērīga riska uzņemšanos; 
tādēļ aicina veikt neatkarīgu revīziju un izstrādāt noteikumus, kuros tiek ņemta vērā 
dažādā korporatīvā kultūra Eiropas Savienībā;

3. uzskata, ka pēc finanšu krīzes var mācīties no pieredzes, kas gūta no lielākajiem 
bankrotiem uzņēmējdarbības pasaulē;

4. norāda, ka korporatīvajai vadībai ir jārada un jānodrošina veselīga uzņēmējdarbības vide, 
kurā atbildība un cieņa pret darbu ir līdzsvarā ar tādu uzņēmumu stabilu attīstību, kas rada 
vairāk darbavietu un veicina ekonomisko un sociālo stabilitāti;

5. norāda, ka korporatīvajai vadībai cita starpā būtu jāatvieglo attiecības ar dažādām 
uzņēmuma ieinteresētajām personām, piemēram, darbiniekiem, kas dod savu artavu un ir 
atkarīgi no uzņēmuma panākumiem un darbības rezultātiem; tādēļ atgādina, cik svarīgs ir 
regulārs dialogs un darbinieku līdzdalība uzņēmuma lietās, kas var izpausties, piemēram, 
korporatīvajā vadībā īstenojot līdzlemšanas tiesības, kuras definētas Eiropas darba 
attiecību vārdnīcā1, un pauž nožēlu, ka šim aspektam Zaļajā grāmatā nav pievērsts 
pietiekami daudz uzmanības;

6. uzskata, ka būtu jāturpina popularizēt ESAO 2004. gada korporatīvās vadības definīcija, 
saskaņā ar kuru korporatīvā vadība ietver attiecību kopumu starp uzņēmuma vadību, tā 
padomi, akcionāriem un citām ieinteresētajām personām;

7. uzsver, ka korporatīvas vadības efektīvas regulēšanas pamatā vajadzētu būt arī tādiem 
principiem kā skaidrība, saskaņotība, pārredzamība, īstenošana un sankcijas, kā arī 
efektīvai direktoru padomes darbībai, atbilstīgai akcionāru līdzdalībai un efektīvai 
korporatīvās vadības kodeksu uzraudzībai un ieviešanai;

8. uzsver, ka drīzāk jāpanāk pašreizējo vadības noteikumu un ieteikumu labāka darbība un to 
ievērošana, nevis jānosaka saistoši Eiropas korporatīvās vadības noteikumi;

9. aicina Komisiju visus likumdošanas priekšlikumus attiecībā uz korporatīvo vadību 
iesniegt ietekmes novērtējuma veikšanai, kurā galvenā uzmanība būtu pievērsta 
sasniedzamajiem mērķiem un uzņēmumu konkurētspējas saglabāšanai;

                                               
1 Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound).
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10. atbalsta diferencētu un proporcionālu režīmu biržas sarakstā iekļautajiem mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem;

11. neuzskata „vienas mērauklas” pieeju par lietderīgu, ņemot vērā uzņēmumu lielo 
daudzveidību Eiropā un it īpaši atšķirības starp biržu sarakstos iekļautiem un neiekļautiem 
uzņēmumiem;

12. pauž pārliecību, ka brīvprātīgi rīcības kodeksi ir visefektīvākais veids, kā panākt labu 
korporatīvo vadību;

13. uzskata, ka iniciatīvām korporatīvās vadības jomā jābūt cieši saistītām ar Komisijas 
ierosinātajām iniciatīvām korporatīvās sociālās atbildības jomā; uzskata, ka pašreizējos 
ekonomiskajos un sociālajos apstākļos korporatīvā sociālā atbildība apvienojumā ar 
korporatīvo vadību varētu palīdzēt veidot ciešāku saikni starp uzņēmumiem un sociālo 
vidi, kurā tie attīstās un darbojas;

14. uzskata, ka būtu jāveicina un jāstiprina darbinieku informēšana, apspriešanās ar viņiem un 
viņu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā saskaņā ar Eiropas un valstu tiesību aktiem, īpašu 
uzmanību pievēršot MVU; pauž pārliecību, ka augstāku līdzdalības līmeni var izmantot kā 
instrumentu darbinieku motivēšanai un ka viņu īpašās zināšanas par uzņēmuma iekšējām 
procedūrām var dot darbinieku pārstāvjiem iespēju būtiski veicināt uzraudzības padomju 
daudzveidību un kvalitāti, tādējādi ilgtermiņā sekmējot korporatīvo stratēģiju ilgtspējību;

15. prasa nodrošināt lielāku daudzveidību uzņēmumu uzraudzības padomēs un valdēs un 
līdzīgās struktūrās, tostarp to, ka ir pārstāvēti abi dzimumi un individuālās prasmes ir 
savstarpēji papildinošas, lai gūtu priekšrocības, ko sniedz lielāka dažādība uzņēmumu 
augstākajos amatos viedokļu, debašu, risināmo uzdevumu, spēju un vadības stila ziņā;

16. uzsver to, ka ir svarīgi, lai uzņēmumu valdēs un citos vadošajos amatos būtu vairāk 
pārstāvētas sievietes, kā paredzēts Komisijas izstrādātajā Sieviešu hartā; norāda, ka 
dalībvalstis un uzņēmumi ir veikuši dažādus pasākumus, tostarp nosakot arī dzimumu 
kvotas, lai palielinātu sieviešu īpatsvaru uzņēmumu valdēs; tomēr uzsver, ka papildus 
pašreizējai praksei ir vajadzīgi arī daudzveidību veicinoši pasākumi, pasākumi, kas palīdz 
saskaņot darba un ģimenes dzīvi, un uzņēmumu iekšienē sniegtas konsultācijas 
profesionālās izaugsmes jomā; mudina uzņēmumus pievienoties Komisijas 2011. gada 
1. marta iniciatīvai „Sievietes uzņēmumu valdēs — solījums Eiropai” un īstenot tās 
mērķus;

17. uzskata, ka augsta līmeņa vadītāju darbā pieņemšanas procesā vajadzīga lielāka 
pārredzamība, un norāda, ka padomes locekļu biogrāfija, daudzveidīgā pieredze vadošā 
amatā un starptautiska, valsts vai reģionāla līmeņa profesionālā pieredze var veicināt 
efektīvāku direktoru padomes darbību;

18. uzskata, ka pārvaldes un uzraudzības padomes locekļu pienākums ir izmantot mācību 
iespējas un turpmāku apmācību, kas vajadzīga, lai pildītu savus pienākumus, vajadzības 
gadījumā saņemot uzņēmuma atbalstu;

19. uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt vienādu un godīgu attieksmi pret visiem akcionāriem, 
ņemot vērā, ka Eiropā mazākuma akcionāru aizsardzība ir ļoti sarežģīta, un mazākuma 
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akcionāriem ir grūti pārstāvēt savas intereses uzņēmumos ar vairākuma akcionāriem;

20. prasa ieviest ilgtspējīgu atalgojuma politiku, kuras pamatā būtu personas un uzņēmuma 
darbība ilgtermiņā; uzskata, ka uzņēmuma akciju iegādes iespējas iekļaušana atalgojuma 
sistēmās būtu pēc iespējas jāsamazina; tomēr atbalsta brīvprātīgas darbinieku kapitāldaļu 
īpašumtiesību sistēmas, kas ir rūpīgi novērtētas, lai darbiniekiem neradītu risku 
diversifikācijas trūkuma dēļ, un ir pieejamas visiem uzņēmuma darbiniekiem; uzskata, ka 
darbinieku kapitāldaļu īpašumtiesībām vajadzētu dot iespēju viņiem pretendēt uz peļņas 
daļu, bet tās nekādā gadījumā neaizstāj viņu algas un nekavē darba koplīguma slēgšanas 
sarunas;

21. atbalsta tādu ilgtermiņa ilgtspējas elementu iekļaušanu vadītāju mainīgā atalgojuma 
sistēmā kā mainīgā atalgojuma procentu atkarība no sasniegtajiem mērķiem korporatīvās 
sociālās atbildības jomā, piemēram, veselība un drošība darbā, darbinieku apmierinātība ar 
darbu u. c.;

22. pilnībā atbalsta šādus obligātus pasākumus:

 katru gadu jāinformē par darbinieku, kam ir izpildfunkcijas, atalgojuma politiku un 
sistēmu, kā arī sabiedrības riska profiliem;

 katru trešo gadu jāveic ārējs biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu valžu un pārvaldības 
komiteju novērtējums, kā arī padomei pašai (katru gadu) jāveic novērtējums saskaņā 
ar Komisijas ieteikumiem1;

 jāatklāj visu padomes locekļu uzņēmējdarbība, ietverot visus citās padomēs 
ieņemamos amatus;

 jāatklāj sieviešu un vīriešu darba samaksas līmeņu salīdzinājums;
23. uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu korporatīvās vadības un nefinansiālās 

informācijas izpaušanas režīma pārredzamību; uzskata, ka minētajiem pasākumiem jābūt 
samērīgiem atbilstoši uzņēmuma lielumam un tiem nevajadzētu radīt papildu 
administratīvo slogu MVU kā galvenajam nodarbinātības avotam Eiropas Savienībā;

24. uzskata, ka visiem uzņēmumiem, kas neievēro korporatīvās vadības kodeksus, jāprasa 
sniegt detalizētus šādu lēmumu skaidrojumus pēc principa „izpildi vai paskaidro”, kā arī 
norādīt pieņemtos alternatīvos risinājumus; uzskata, ka „izpildi vai paskaidro” metode 
visvairāk varētu iegūt no uzraudzības sistēmas, kurā prioritāte piešķirta pārredzamībai un 
uzticamai augstas kvalitātes informācijai.

                                               
1 Komisijas 2005. gada 15. februāra Ieteikums 2005/162/EK par biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru bez 
izpildpilnvarām vai padomes locekļu un (direktoru) padomes komiteju lomu, OV L 52, 25.2.2005., 51. lpp.
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