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IETEIKUMI

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

1. Uzsver, ka ir būtiski izveidot pārredzamāku, stabilāku un uzticamāku korporatīvo sektoru 
ar spēju savā darbā ņemt vērā sociālus un ētiska rakstura aspektus;

2. Norāda, ka korporatīvajai vadībai cita starpā vajadzētu atvieglot attiecības ar 
darbiniekiem, kas dod savu artavu un ir atkarīgi no sabiedrības panākumiem un darbības, 
un izsaka nožēlu, ka Zaļajā grāmatā šis aspekts ignorēts;

3. Uzskata, ka būtu jāveicina un jānostiprina darbinieku iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, 
kā arī kopīgas lēmumu pieņemšanas sistēmas;

4. Atbalsta juridiski saistošus korporatīvās vadības pasākumus, kas aptver gan biržas 
sarakstā iekļautas, gan neiekļautas sabiedrības;

5. Pieprasa, lai sabiedrību padomēs būtu vairāk pārstāvēti abi dzimumi;

6. Uzskata, ka sabiedrības akciju iegādes iespējas iekļaušana atalgojuma sistēmās 
jāsamazina, un ideālajā variantā — jāatceļ un jāaizvieto ar ilgtspējīgu ilgtermiņa 
atalgojuma politiku; tomēr atbalsta brīvprātīgas darbinieku kapitāldaļu īpašumtiesību 
sistēmas;

7. Pilnībā un obligāti atbalsta, ka:

 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 sabiedrību novērtējums, kā arī 
padomei pašai jāveic novērtējums saskaņā ar Komisijas ieteikumiem1;

 jāatklāj visu padomes locekļu uzņēmējdarbība, ietverot darbību, kas saistīta ar vairāk 
nekā vienu padomi;

8. Uzskata, ka sabiedrībām, kas vēlas atkāpties no korporatīvās vadības kodeksiem, jālūdz 
sniegt detalizēts šāda lēmuma paskaidrojums un norādīt pieņemtos alternatīvos 
risinājumus.

                                               
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.


