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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad svarbu sukurti skaidresnį, stabilesnį ir labiau patikimą įmonių sektorių, kuris 
sugebėtų savo veikloje atsižvelgti į socialines ir etines problemas;

2. pabrėžia, kad įmonių valdymas turėtų, inter alia, skatinti santykius su darbuotojais, kurie 
prisideda prie įmonės veiklos rezultatų ir nuo jų priklauso, yra nusivylęs tuo, kad į šį 
aspektą visiškai neatsižvelgta žaliojoje knygoje;

3. laikosi nuomonės, kad darbuotojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese turėtų būti 
skatinamas ir raginamas, taip pat darbuotojų dalyvavimo schemos;

4. pritaria teisiškai privalomoms įmonių valdymo priemonėms, taikomoms kiek bendrovėms, 
kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, tiek ir nebiržinėms bendrovėms;

5. ragina stiprinti lyčių įvairovę įmonių valdyboje;

6. mano, kad reikėtų iki minimumo sumažinti akcijų opcionų įtraukimą į atlyginimo 
schemas, idealiu atveju ilgainiui jų reikėtų atsisakyti ir pakeisti tvariomis ilgalaikėmis 
atlyginimo politikos priemonėmis; tačiau pritaria akcijų nuosavybės suteikimo 
darbuotojams schemoms, jei darbuotojai to pageidauja;

7. Remia visapusišką ir privalomą

 kasmetinį informacijos apie direktorių atlyginimų nustatymo politiką, schemas ir apie 
įmonių rizikos profilį atskleidimą;

 biržinių įmonių išorės vertinimą kas tris metus, kartu su pačios valdybos atliktu 
vertinimu pagal Komisijos rekomendacijas1;

 informacijos apie visų valdybos narių verslo veiklą, įskaitant veiklą, susijusią su 
daugiau nei viena valdyba, atskleidimą;

8. mano, kad įmonės, kurios nesilaiko įmonių valdymo kodekso turėtų teikti išsamų tokio 
sprendimo paaiškinimą ir aprašyti alternatyvius sprendimus, kurių jos laikosi.

                                               
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).


