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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että yritysten tehokkaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän olisi omalta osaltaan 
edistettävä yhtenäismarkkinoiden kestävää kasvua ja yhteiskunnallista vastuuta ja sen olisi 
suuntauduttava kilpailukykyyn ja pitkän aikavälin investointistrategioihin;

2. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää, että eurooppalaiset yritykset osoittavat suurempaa 
vastuullisuutta sekä suhteessa työntekijöihinsä ja osakkeenomistajiinsa että suhteessa 
yhteiskuntaan yleisemmin, kuten myös komissio tähdensi 27. lokakuuta 2010 antamassaan 
sisämarkkinoiden toimenpidepakettia käsittelevässä tiedonannossa1;

3. kehottaa liike-elämän edustajia kantamaan yhteisen vastuunsa ja sitoutumaan entistä 
tiiviimmin kestävän kulutuksen edistämiseen yritystensä strategioiden keskeisenä osana;

4. kehottaa yhtiöitä ja osakkeenomistajia lisäämään yritysten hallitusten monimuotoisuutta, 
jotta niihin saataisiin enemmän eri ammattialoja edustavia ja sosiaalisilta ja kulttuurisilta 
taustoiltaan erilaisia ihmisiä, jotta voitaisiin edistää keskustelua ja uusien ideoiden syntyä; 
korostaa, että monimuotoisuus edistää edustuksellisempaa päätöksentekoa yritysten 
johtoportaissa;

5. painottaa, että on tärkeää hyödyntää osakkeenomistajien tiiviimpää osallistumista, jotta 
voidaan edistää pitkän aikavälin investointistrategioita ja välttää sijoittajien 
lyhytjänteisyyttä, joka ei ole tässä paikallaan, sillä se uhkaa toisinaan asianomaisten 
yritysten pysyvyyttä ja tätä kautta pienosakkaita, työntekijöitä ja kuluttajia;

6. kehottaa jäsenvaltioita valvomaan, antavatko yritykset osakkeenomistajilleen 
asianmukaiset hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat selvitykset, jotta voidaan 
varmistaa täydellinen avoimuus ja lisätä osakkeenomistajien tietoutta yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän käytännöistä ja auttaa siten suojelemaan 
osakkeenomistajia ja kansalaisia liialliselta riskinotolta ja lyhytnäköisyydeltä;

7. katsoo, että on tärkeää vahvistaa työntekijöiden osallistumista yritysten 
päätöksentekoprosesseihin esimerkiksi työntekijöiden osakkeenomistajuuden kautta, jotta 
voidaan parantaa motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta yrityksissä;

8. painottaa lisäksi, että hallinto- ja ohjausjärjestelmien ja palkka- ja palkkiopolitiikan on 
oltava terveellä pohjalla, ja niissä on noudatettava voimassa olevien EU:n säännösten 
mukaisesti vahvistettuja periaatteita miesten ja naisten samapalkkaisuudesta ja tasa-
arvoisesta kohtelusta; kehottaa komissiota ehdottamaan toimia, joilla varmistetaan naisten 
tasapuolisempi osallistuminen yritysten hallituksiin ja joiden tavoitteena on päästä 
kummankin sukupuolen osallistumisen osalta vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä;

                                               
1 COM(2010)0608.
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9. ehdottaa, että naisten tasapuolisempaa osallistumista yritysten hallituksiin edistäviin 
mahdollisiin toimenpiteisiin sisältyvät sen edellyttäminen, että nimityslautakunnat 
ilmoittavat ehdotuksiaan esittäessään, mitä tavoitteita ne ovat toteuttaneet tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi, pörssi- ja perheyritysten hallituksia koskevien 
vertaisvertailujärjestelmien kannustaminen, nimityslautakuntien kouluttaminen, 
luettelojen laatiminen pätevistä naisehdokkaista ja kannustaminen avoimiin 
rekrytointiprosesseihin läpinäkymättömien nimitysten sijasta; kehottaa komissiota 
edellyttämään, että pörssiyhtiöt kuvailevat vuosikertomuksissaan monimuotoisuutta 
tukevia toimintalinjojaan, sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimet mukaan luettuina, 
toimintalinjojen täytäntöönpanemiseksi asettamiaan tavoitteita ja edistymistä niiden 
saavuttamisessa; korostaa, että hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien ja palkka- ja 
palkkiopolitiikan on noudatettava ja edistettävä EU:n direktiiveissä säädettyä naisten ja 
miesten tasa-arvoisen kohtelun periaatetta;

10. korostaa, että osakkeenomistajien asemaa pitäisi vahvistaa, kun suunnitellaan johtajia 
koskevaa palkka- ja palkkiopolitiikkaa;

11. suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin tukea rajatylittävää osakkeenomistajien 
äänestystä keinona esteiden poistamiseksi osakkeenomistajien sisämarkkinoilla tekemältä 
yhteistyöltä edellyttäen, että se tapahtuu avoimella ja turvallisella tavalla;

12. suhtautuu myönteisesti komission suositukseen, jonka mukaan yritysten pitäisi julkistaa 
palkka- ja palkkiopolitiikkansa sekä palkoista ja palkkioista järjestettävän 
osakkeenomistajien äänestyksen tulos ja perustaa riippumattomia palkkiolautakuntia; 

13. kehottaa komissiota esittämään oikeasuhteisia ehdotuksia EU:n laajuisiksi suuntaviivoiksi, 
jotka koskevat osakkeenomistajille yritysten vuosikertomuksissa luovutettavien tietojen 
laatua; katsoo, että kyseisten tietojen on oltava korkealaatuisia ja kattavia;

14. kehottaa komissiota mukauttamaan yritysten hyvää hallinnointia ja ohjausta koskevat 
toimenpiteet pienten ja keskisuurten yritysten ominaispiirteisiin ja tarpeisiin ottaen 
huomioon näiden rajalliset voimavarat, etenkin hallinnon ja henkilöstöresurssien alalla.
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