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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että on tärkeää tehdä yritysmaailmasta avoimempi, vakaampi ja luotettavampi, 
jotta yritykset voivat ottaa sosiaaliset ja eettiset näkökohdat huomioon käytännöissään; 

2. huomauttaa, että yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän olisi muun muassa 
edistettävä suhteita työntekijöihin, jotka vaikuttavat osaltaan yrityksen menestykseen ja 
saavutuksiin ja ovat niistä riippuvaisia, ja on pettynyt siihen, että vihreässä kirjassa ei ole 
lainkaan käsitelty tätä näkökohtaa; 

3. katsoo, että olisi edistettävä ja tehostettava työntekijöiden osallistumista päätöksentekoon 
ja myös yhteistoimintajärjestelmiä;

4. kannattaa oikeudellisesti sitovia yritysten hallinnointiin ja ohjaukseen liittyviä toimia, 
jotka koskisivat sekä julkisesti noteerattuja että muita yrityksiä;

5. kehottaa tasapainottamaan sukupuolten edustusta yritysten hallituksissa; 

6. katsoo, että osakeoptioiden käyttöä palkka- ja palkkiojärjestelmien osana olisi vältettävä 
mahdollisimman pitkälle ja että parhaassa tapauksessa siitä olisi luovuttava vähitellen 
kokonaan ja se olisi korvattava kestävällä pitkän aikavälin palkkapolitiikalla; kannattaa 
kuitenkin työntekijöiden vapaaehtoisten osakkuusjärjestelmien edistämistä;

7. kannattaa seuraavien toimenpiteiden kattavuutta ja pakollisuutta:

 vuotuinen ilmoitus johdon palkka- ja palkkiokäytännöistä ja -järjestelmistä sekä 
yritysten riskiprofiileista

 julkisesti noteerattujen yritysten ulkoinen arviointi ainakin joka kolmas vuosi sekä 
hallituksen itsensä komission suositusten1 mukaisesti suorittama arviointi

 ilmoitus kaikkien hallituksen jäsenten liiketoimista, mukaan lukien useampaan 
hallitukseen liittyvä toiminta; 

8. katsoo, että yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien säännöstöjen 
suosituksista poikkeavia yrityksiä olisi vaadittava perustelemaan yksityiskohtaisesti, miksi 
ne ovat päättäneet poiketa suosituksista, ja kuvailemaan vaihtoehtoisia ratkaisujaan.

                                               
1 Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien tai valvovien hallinto- tai valvontaelimen 
jäsenten tehtävistä sekä hallinto- tai valvontaelimen komiteoista 15. helmikuuta 2005 annettu komission suositus 
2005/162/EY (EUVL L 52, 25.2.2005, s. 51)


