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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 in zanesljivejši podjetniški 
sektor, ki bo pri svojem delovanju upošteval socialne in etične norme;

2. poudarja, da bi moralo upravljanje podjetij med drugim izboljšati odnose z zaposlenimi, ki 
prispevajo k uspešnosti podjetja in so od nje odvisni, in je razočaran, da se je ta vidik v 
zeleni knjigi popolnoma prezrlo;

3. meni, da bi bilo treba spodbujati in okrepiti sheme soodločanja in udeležbo zaposlenih v 
procesu odločanja;

4. podpira pravno zavezujoče ukrepe pri upravljanju podjetij, ki naj veljajo za vse družbe, ne 
glede na to, ali kotirajo na borzi;

5. poziva k bolj uravnoteženi zastopanosti obeh spolov v upravnih odborih podjetij;

6. meni, da je treba karseda omejiti obseg delniških opcij kot dela prejemkov, idealno pa bi 
jih bilo odpraviti in nadomestiti s trajnostnimi dolgoročnimi politikami prejemkov; 
vendarle podpira spodbujanje shem prostovoljnega lastništva delnic za zaposlene; 

7. podpira popolno in obvezno:

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

 zunanjo oceno podjetij, ki kotirajo na borzi, ki jo je treba izvesti vsaj vsaka tri leta, 
skupaj z oceno, ki jo opravi v skladu s priporočili Komisije sam upravni odbor;1

 razkritje vseh poslovnih dejavnosti članov izvršnega odbora, tudi dejavnosti, ki so 
povezane z več izvršnimi odbori;

8. meni, da bi morala podjetja, ki se odločijo za oddaljitev od norm za upravljanje podjetij, 
predložiti podrobno razlago svojih odločitev in opisati alternativne rešitve, ki so jih 
sprejela.

                                               
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.


