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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. laikosi nuomonės, kad veiksmingas įmonių valdymas turėtų padėti skatinti tvarų vidaus 
rinkos augimą ir socialinę atsakomybę vienoje bendroje rinkoje ir būti orientuota į 
konkurencingumą ir į ilgalaikes investavimo strategijas;

2. laikosi nuomonės, kad, kaip savo 2010 m. spalio 27 d. komunikate „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas“1 pabrėžia ir Komisija, Europos verslui itin svarbu parodyti kuo didesnę 
atsakomybę ne tik savo darbuotojams ir akcininkams, bet ir visai visuomenei;

3. ragina verslo bendruomenę prisiimti bendrą atsakomybę ir labiau įsipareigoti skatinti 
tvarų vartojimą kaip sudedamąją įmonės strategijos dalį;

4. ragina bendroves ir akcininkus didinti direktorių valdybų profesinę, socialinę ir kultūrinę 
įvairovę, siekiant paskatinti diskusijas ir naujų idėjų radimąsi; pabrėžia, kad įvairovė –
naudinga priemonė siekiant, kad įmonių vadovai priimdami sprendimus atstovautų 
daugiau žmonių;

5. pabrėžia, kad svarbu tinkamai įtraukti akcininkus, siekiant skatinti ilgalaikes investicijų 
strategijas ir išvengti netinkamo investicijų trumpalaikiškumo, kuris kartais kelia pavojų 
susijusių įmonių pastovumui, taigi ir mažiems akcininkams, darbuotojams ir vartotojams;

6. rekomenduoja valstybėms narėms stebėti, ar įmonės savo akcininkams teikia deramas 
įmonių valdymo ataskaitas, kad būtų užtikrintas visas įmanomas skaidrumas ir akcininkai 
geriau žinotų apie įmonių valdymo praktiką – taip būtų padedama apsaugoti akcininkus ir 
piliečius nuo per didelio rizikavimo ir orientavimosi į trumpą laikotarpį;

7. mano, kad svarbu didinti darbuotojų dalyvavimą priimant su įmonėmis susijusius 
sprendimus, pvz., skatinant darbuotojų tapimą akcininkais, kad būtų galima pagerinti 
motyvaciją ir sanglaudą įmonių viduje;

8. tvirtai pabrėžia, kad bendrovių valdymo ir atlyginimų politika turi būti vykdoma tinkamai 
ir atsakingai ir kad ji turi atitikti galiojančiose Europos teisės aktų nuostatose numatytus 
moterų ir vyrų vienodo atlyginimo ir lygaus vertinimo principus; prašo Komisijos, kad ji 
pasiūlytų priemones, kuriomis būtų siekiama direktorių valdybose užtikrinti geresnę 
atstovavimo moterims pusiausvyrą, o iki 2020 m. būtų pasiekta, kad kiekvienos lyties 
atstovų valdybose būtų bent 40 proc.;

9. siūlo į galimas geresnės atstovavimo moterims direktorių valdybose pusiausvyros 
priemones įtraukti reikalavimą direktorių skyrimo komitetams teikiant pasiūlymus 
nurodyti, kokių veiksmų jie ėmėsi šiam tikslui pasiekti, skatinant taikyti kolegų tarpusavio 
palyginimo sistemas valstybinių ir privačių įmonių direktorių valdybose, reikalavimą 
mokyti direktorių skyrimo komitetų narius, reikalavimą sudaryti kompetentingų moterų 
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kandidačių sąrašus ir skatinti atvirus samdos procesus užuot rengus skaidraus pobūdžio 
susitikimus; ragina Komisiją iš į biržos sąrašus įtrauktų bendrovių reikalauti metinėje 
ataskaitoje aprašyti įvairovės, įskaitant lyčių įvairovę, politiką, šios politikos 
įgyvendinimo tikslus ir pažangą jų siekiant; pabrėžia, kad bendrovių valdymo ir atlygio 
politika turi atitikti ES direktyvomis nustatytą vienodo vyrų ir moterų statuso principą taip 
šį principą įtvirtinant;

10. pabrėžia, kad rengiant direktorių atlygio politiką turėtų būti stiprinamas akcininkų 
vaidmuo;

11. palankiai vertina Komisijos pastangas remti tarpvalstybinį akcininkų balsavimą, kaip 
priemonę panaikinti akcininkų bendradarbiavimo vidaus rinkoje kliūtis, jeigu tai daroma
skaidriai ir saugiai;

12. teigiamai vertina Komisijos rekomendaciją, kad įmonės turėtų atskleisti atlygio politiką, 
akcininkų balsavimo dėl atlygio rezultatus ir sudaryti nepriklausomus atlygio komitetus; 

13. prašo Komisijos pateikti proporcingus pasiūlymus visos Europos lygmeniu galiojančioms 
gairėms dėl metinėse įmonių ataskaitose akcininkams teikiamos informacijos pobūdžio; 
mano, kad ši informacija turi būti labai kokybiška ir išsami;

14. ragina Komisiją gero įmonių valdymo priemones pritaikyti prie MVĮ ypatumų ir poreikių, 
atsižvelgiant į ribotus MVĮ išteklius, ypač administravimo ir žmogiškųjų išteklių srityje.
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