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POBUDE

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

1. poudarja, kako pomembno je ustvariti preglednejši, stabilnejši, zanesljivejši in 
odgovornejši podjetniški sektor v Evropski uniji, in sicer z izboljšanim upravljanjem 
podjetij; meni, da bi moral biti podjetniški sektor pri svojem delu zmožen upoštevati 
socialne, etične in okoljske pomisleke in poleg izboljšane gospodarske uspešnosti in 
ustvarjanja dostojnih delovnih mest pokazati odgovornost do zaposlenih, delničarjev in 
širše družbe;

2. meni, da dobro upravljanje samo ne more preprečiti prevzemanja prekomernih tveganj; 
zato poziva k uvedbi neodvisne revizije in pravil, ki bodo upoštevala različne podjetniške 
kulture v EU;

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

4. poudarja, da je cilj upravljanja podjetij ustvariti in zagotoviti zdravo podjetniško okolje, v 
katerem bosta odgovornost in spoštovanje dela v ravnovesju s stabilnim razvojem podjetij, 
kar bo ustvarilo več delovnih mest ter ekonomsko in socialno stabilnost;

5. poudarja, da bi moralo upravljanje podjetij med drugim izboljšati odnose podjetja z 
različnimi zainteresiranimi stranmi, med njimi zaposlenimi, ki prispevajo k uspešnosti 
podjetja in so od nje odvisni; zato znova opozarja, kako pomembna sta reden dialog in 
udeležba zaposlenih v zadevah podjetja, lahko tudi v obliki soodločanja v upravljanju 
podjetij, kot je to opredeljeno v slovarju evropskih odnosov med delodajalci in 
delojemalci1, in je razočaran, ker zelena knjiga nameni premalo pomena temu vidiku;

6. meni, da je treba dodatno razviti opredelitev upravljanja podjetij Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj iz leta 2004, po kateri upravljanje zajema celoten 
preplet odnosov med upravo podjetja, nadzornim organom, delničarji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi;

7. poudarja, da bi morala učinkovita ureditev upravljanja podjetij temeljiti tudi na načelih, 
kot so jasnost, skladnost, preglednost, izvrševanje in sankcije, na uspešnem delovanju 
upravnega odbora, ustrezni udeležbi delničarjev ter učinkovitem spremljanju in 
izvrševanju pravilnika o upravljanju podjetij;

8. poudarja, da je treba namesto zavezujočih evropskih pravil o upravljanju podjetij doseči 
boljše delovanje obstoječih pravil in priporočil o upravljanju in njihovo bolj dosledno 
izvajanje;

9. poziva Komisijo, naj za vsak zakonodajni predlog, ki ga namerava oblikovati v zvezi z 
upravljanjem podjetij, opravi oceno učinka zastavljenih ciljev in potrebe po ohranjevanju 
konkurenčnosti podjetij;

10. podpira različen in sorazmeren režim za mala in srednja podjetja, ki kotirajo na borzi;
                                               
1 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND).
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11. meni, da enoten pristop za vse ni koristen, saj obstajajo med podjetji v Evropi velike 
razlike, zlasti med podjetji, ki kotirajo na borzi, in tistimi, ki ne;

12. je prepričan, da so prostovoljni kodeksi ravnanja najbolj učinkovit način za doseganje 
dobrega upravljanja podjetij;

13. meni, da bi morali pobude za upravljanje podjetij sprejeti skupaj s pobudami za njihovo 
družbeno odgovornost, ki jih predlaga Komisija; meni, da bi lahko družbena odgovornost 
podjetij skupaj z upravljanjem podjetij, zlasti v sedanjih gospodarskih in socialnih 
razmerah, pomagala ustvariti tesnejše vezi med podjetji in družbenim okoljem, v katerem 
delujejo in rastejo; 

14. meni, da je treba spodbujati in okrepiti obveščanje in sodelovanje zaposlenih ter 
posvetovanje z njimi pri odločanju, v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, pri tem 
pa posebno pozornost nameniti malim in srednjim podjetjem; meni, da bi lahko bila 
povečana raven udeleže način motiviranja zaposlenih, predstavniki delavcev pa lahko s 
svojim obsežnim poznavanjem notranjega ustroja podjetja prispevajo k raznolikosti in 
kakovosti v nadzornih telesih. s tem pa k dolgoročni vzdržnosti strategij podjetij;

15. poziva k večji raznolikosti, tudi z bolj uravnoteženo zastopanostjo obeh spolov in 
dopolnjevanjem med posameznimi znanji, strokovnim znanjem in izkušnjami v nadzornih 
in upravnih odborih ter strukturah podjetij, da bi se na vodilnih mestih v podjetjih bolje 
izkoristilo različna mnenja, razprave in izzive, talente in načine vodenja;

16. poudarja, kako pomembna je boljša zastopanost žensk v upravah podjetij in na drugih 
vodilnih mestih, kakor to zahteva listina Komisije o pravicah žensk;  je seznanjen, da so 
države članice in podjetja sprejele razne ukrepe za izboljšanje zastopanosti v upravah 
podjetij, tudi kvote za spol; vendar poudarja, da so poleg obstoječih praks potrebni tudi 
ukrepi za zagotavljanje raznolikosti, ukrepi, ki prispevajo k ravnovesju med poklicnim in 
zasebnim življenjem in poklicno svetovanje znotraj podjetja; spodbuja podjetja, naj 
podpišejo pobudo za večjo zastopanost žensk v upravah evropskih podjetij, ki jo je 
Komisija predstavila 1. marca 2011, in izpolnijo njene cilje;

17. meni, da je potrebna večja preglednost pri zaposlovanju vodilnega kadra in poudarja, da 
lahko različni profili članov ter njihove različne vodstvene in mednarodne, nacionalne ali 
regionalne poklicne izkušnje prispevajo k bolj učinkovitemu delovanju upravnega odbora;

18. meni, da so člani upravnih in nadzornih odborov sami odgovorni za izobraževanje in 
nadaljnje usposabljanje, ki je potrebno za opravljanje njihovih nalog, pri tem pa naj 
uživajo primerno podporo podjetij;

19. meni, da je treba zagotoviti enako in pravično obravnavo vseh delničarjev, saj je zaščita 
manjšinskih delničarjev v Evropi zelo zapletena in jim je v družbah z večinskimi 
delničarji težko zastopati svoje interese;

20. poziva k trajnostnim dolgoročnim politikam prejemkov, ki naj temeljijo na dolgoročnem 
delu posameznika in njegovega podjetja;  meni, da je treba karseda omejiti obseg 
delniških opcij kot dela prejemkov; vendarle podpira spodbujanje shem prostovoljnega 
lastništva delnic za zaposlene, ki se jih natančno preuči, da se odpravi izpostavljenost 
tveganju zaradi pomanjkanja raznolikosti za zaposlene, odprtih vsem zaposlenim v 
podjetju; meni, da bo morale sheme lastništva delnic zaposlenim omogočati udeležbo pri 
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delitvi dobička, pri čemer to ne bi v nobenem primeru nadomestilo plač ali oviralo 
kolektivnih pogajanj;

21. podpira vključitev elementov dolgoročne vzdržnosti v spremenljive prejemke direktorjev, 
na primer tako, da bo delež njihovih spremenljivih prejemkov odvisen od doseganja ciljev 
družbene odgovornosti podjetij, kot so zdravje in varnost pri delu, zadovoljstvo zaposlenih 
itd.;

22. podpira popolno in obvezno:

 letno razkritje politik in shem prejemkov za vodilne kadre in profilov tveganja 
podjetij;

 zunanjo oceno uprave podjetij, ki kotirajo na borzi, ki jo je treba izvesti vsaj vsaka tri 
leta, skupaj z (letno) oceno, ki jo opravi v skladu s priporočili Komisije sam upravni 
odbor1;

 razkritje vseh poslovnih dejavnosti članov izvršnega odbora, tudi položajev, ki jih 
zasedajo v drugih odborih;

 razkritje podatkov o primerjavi plač med spoloma;

23. meni, da so potrebni ukrepi za večjo preglednost upravljanja podjetij in režim za razkritje 
nefinančnih podatkov; meni, da bi morali biti ukrepi sorazmerni z velikostjo podjetja in ne 
bi smeli ustvarjati dodatnega upravnega bremena za mala in srednja podjetja, ki so glavni 
vir zaposlovanja v EU;

24. meni, da bi morala podjetja, ki ne izpolnjujejo norm za upravljanje podjetij, predložiti 
podrobno razlago svojih odločitev na podlagi pristopa „izpolnjuj ali utemelji“ in opisati 
alternativne rešitve, ki so jih sprejela; meni, da bo imel ta pristop največ koristi od sistema 
spremljanja, ki bo dajal prednost preglednosti ter zanesljivim in kakovostnim 
informacijam;

                                               
1 Priporočilo Komisije 2005/162/ES z dne 15. februarja 2005 o vlogi neizvršnih direktorjev ali članov 
nadzornega sveta javnih družb in o komisijah upravnega odbora ali nadzornega sveta. UL L 52, 25.2.2005, str. 
51.
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