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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et tõhus äriühingute üldjuhtimine peaks aitama edendada jätkusuutlikku 
kasvu ja sotsiaalset vastutust ühtsel turul ning olema orienteeritud konkurentsivõimele ja 
pikaajalistele investeerimisstrateegiatele;

2. on arvamusel, nagu rõhutab ka komisjon oma 27. oktoobri 2010. aasta teatises „Ühtse turu 
akt”1, et väga tähtis on, et Euroopa ettevõtjad näitaksid üles ülimat vastutust mitte ainult 
oma töötajate ja aktsionäride, vaid ka ühiskonna kui terviku eest;

3. kutsub äriringkondi üles võtma kaasvastutust ja laiendama oma kohustust edendada 
säästvat tarbimist kui äriühingu strateegia lahutamatut osa;

4. kutsub äriühinguid ja aktsionäre üles suurendama erialast, sotsiaalset ja kultuurilist 
mitmekesisust äriühingute juhatustes, eesmärgiga soodustada arutelusid ja uute ideede 
tekkimist; toonitab, et mitmekesisus on väärtus, mis võimaldab teha esindavamaid 
otsuseid äriühingute juhtpositsioonidel;

5. rõhutab, et on oluline väärtustada aktsionäride osalust, et edendada pikaajalisi 
investeerimisstrateegiaid ja vältida investeerijate liiga lühiajalisi strateegiaid, mis ohustab 
vahel asjaomaste äriühingute püsimajäämist ja seega ka väikeaktsionäre, töötajaid ja 
tarbijad;

6. soovitab liikmesriikidel jälgida, kas äriühingud pakuvad oma aktsionäridele kohaseid 
ettevõtte üldjuhtimise aruandeid, et tagada täielik läbipaistvus ja parandada aktsionäride 
teadmisi ettevõtete üldjuhtimise tavadest, aidates seega kaitsta aktsionäre ja kodanikke 
ülemäärase riskide võtmise ja liiga lühiajaliste strateegiate eest;

7. peab oluliseks suurendada töötajate osalemist äriühingute otsustamisprotsessides, näiteks 
töötajatest aktsionäride abil, et suurendada motiveeritust ja ühtekuuluvust äriühingutes;

8. rõhutab samuti, et ettevõtte üldjuhtimine ja tasustamispoliitika peavad olema arukad ja 
vastutustundlikud ning nendes tuleb järgida ja edendada naiste ja meeste võrdse 
tasustamise ning võrdse kohtlemise põhimõtteid kooskõlas kehtivate ELi sätetega; palub 
komisjonil teha ettepanek meetmete kohta, mille abil tagada naiste võrdsem esindatus 
juhatustes, eesmärgiga saavutada aastaks 2020 mõlema soo vähemalt 40%-line osalus;

9. teeb ettepaneku, et meetmed, mis võidakse võtta naiste tasakaalustatumaks esindatuseks 
juhatustes, hõlmaksid ametissemääramise komisjonidele nõuet teatada seoses oma 
ettepanekute esitamisega, milliseid jõupingutusi nad on teinud, et kõnealust eesmärki täita, 
avaliku ja erasektori juhatuste kolleegidevahelise võrdluse süsteemide julgustamist, 
ametissemääramise komisjonide koolitamist, pädevate naiskandidaatide nimekirjade 
loomist ning avatud töölevõtmise julgustamist läbipaistmatute ametissenimetamiste 

                                               
1 KOM(2010)0608.



PE475.892v02-00 4/5 AD\889837ET.doc

ET

asemel; palub komisjonil nõuda, et noteeritud äriühingud kirjeldaksid aastaaruannetes 
oma poliitikat mitmekesisuse, sh soolise mitmekesisuse valdkonnas, eesmärke, mis nad on 
seadnud poliitika rakendamiseks, ja edusamme nimetatud eesmärkide saavutamisel; 
rõhutab et äriühingu üldjuhtimine ja tasustamispoliitika peavad vastama ELi 
direktiividega kehtestatud naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõttele ja seda 
edendama;

10. rõhutab, et aktsionäride rolli juhatuse tasustamise poliitika kindlaksmääramisel tuleb 
tugevdada;

11. tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste üle toetamaks aktsionäride piiriülest hääletamist 
kui vahendit kõrvaldamaks takistused aktsionäride koostööle siseturul, tingimusel et seda 
tehakse läbipaistval ja turvalisel viisil;

12. tervitab komisjoni soovitust, et ettevõtted peaksid avalikustama oma tasustamispoliitika ja 
aktsionäride tasustamisalaste hääletuste tulemused ning looma tasustamisalaseid 
sõltumatuid komisjone; 

13. palub komisjonil teha proportsionaalsed ettepanekud äriühingute aastaaruannetes 
aktsionäridele antava teabe laadi suunisteks ELi tasandil; on seisukohal, et kõnealune 
teave peab olema kõrge kvaliteediga ja informatiivne;

14. palub komisjonil kohandada häid äriühingute üldjuhtimise meetmeid VKEde omapärade 
ja vajadustega, arvestades nende piiratud vahendeid, eriti halduse ja inimressursside 
valdkonnas.
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