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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka ar efektīvu korporatīvo vadību būtu jāpalīdz veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un 
sociālo atbildību vienotajā tirgū un ka tās pamatā vajadzētu būt konkurētspējas un 
ilgtermiņa investīciju stratēģiju apsvērumiem;

2. uzskata, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropas uzņēmumi būtu visaugstākajā mērā atbildīgi ne tikai 
par saviem darbiniekiem vai akcionāriem, bet arī par sabiedrību kopumā, kā to ir 
uzsvērusi arī Komisija savā 2010. gada 27. oktobra paziņojumā „Ceļā uz aktu par vienoto 
tirgu”1;

3. aicina uzņēmēju aprindas uzņemties savu kopīgo atbildību un uzņēmumu stratēģijās kā 
neatņemamu sastāvdaļu iekļaut stingrāku apņemšanos veicināt ilgtspējīgu patēriņu;

4. aicina uzņēmumus un akcionārus palielināt uzņēmumu valžu dažādību no profesionālās, 
sociālās un kultūras identitātes viedokļa, lai sekmētu debates un veicinātu jaunu ideju 
rašanos; uzsver, ka dažādība ir svarīga, lai nodrošinātu lielāku pārstāvību to lēmumu 
pieņemšanas procesā, kurus pieņem uzņēmumu vadošās amatpersonas;

5. uzsver, cik būtiski ir izmantot akcionāru iesaistīšanos, lai veicinātu ilgtermiņa investīciju 
stratēģijas un novērstu to, ka investori vadās tikai no neatbilstošiem īstermiņa rezultātiem, 
kas dažkārt var apdraudēt attiecīgo uzņēmumu pastāvēšanu ilgtermiņā un līdz ar to 
plašākā nozīmē — arī šo uzņēmumu mazos akcionārus, darbiniekus un patērētājus;

6. iesaka dalībvalstīm uzraudzīt, vai uzņēmumi saviem akcionāriem dod iespēju iepazīties ar 
atbilstīgām korporatīvās vadības deklarācijām, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību un 
uzlabotu akcionāru zināšanas par korporatīvās vadības praksi, tādējādi palīdzot aizsargāt 
patērētājus un iedzīvotājus no pārmērīgas riskēšanas un pārāk izteiktas īstermiņa loģikas;

7. uzskata, ka ir svarīgi palielināt darbinieku līdzdalību uzņēmumu lēmumu pieņemšanas 
procesos, piemēram, izmantojot darbinieku akciju shēmas, lai uzlabotu motivāciju un 
nodrošinātu kohēziju uzņēmumos;

8. stingri norāda, ka korporatīvās vadības un atalgojuma politikai ir jābūt saprātīgai un 
atbildīgai, kā arī jāatbilst principiem par algu paritāti un vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības noteikumiem; 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai nodrošinātu sieviešu līdzsvarotāku pārstāvību 
valdēs un līdz 2020. gadam panāktu abu dzimumu pārstāvību vismaz 40 % apmērā;

9. ierosina, lai, īstenojot kādu no pasākumiem, ar kuriem nodrošina sieviešu līdzsvarotāku 
pārstāvību valdēs, tiktu ievērota prasība iecelšanas komitejām saistībā ar savu 
ierosinājumu iesniegšanu norādīt, kā tās ir centušās sasniegt šo mērķi, veicinot valsts un 
privāto uzņēmumu valdes locekļu savstarpējas salīdzināšanas sistēmas, iecelšanas 
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komiteju apmācību, kompetentu sieviešu dzimuma kandidātu sarakstu izveidi un atklātus 
darbā pieņemšanas procesus pretstatā nepārredzamām iecelšanas procedūrām; aicina 
Komisiju izvirzīt prasību biržas sarakstos iekļautajiem uzņēmumiem savos gada pārskatos 
aprakstīt politiku, ko tie īsteno dažādības, tostarp dzimumu dažādības, jomā, šīs politikas 
īstenošanas mērķus un šo mērķu sasniegšanā gūtos panākumus; uzsver, ka korporatīvās 
vadības un atalgojuma politikā jāievēro un jāveicina ES direktīvās noteiktais vienādas 
attieksmes pret sievietēm un vīriešiem princips;

10. uzsver, ka būtu jāpastiprina akcionāru nozīme valdes locekļu atalgojuma politikas 
izstrādāšanā;

11. atzinīgi vērtē Komisijas centienus atbalstīt pārrobežu akcionāru balsošanu kā līdzekli, ar 
kuru novērš šķēršļus akcionāru sadarbībai iekšējā tirgū, ja vien tas veikts pārredzamā un 
drošā veidā;

12. atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu, ka uzņēmumiem būtu jāpublisko atalgojuma politika 
un akcionāru balsojuma iznākums par atalgojumu un jāizveido neatkarīgas atalgojuma 
komitejas; 

13. aicina Komisiju iesniegt samērīgus priekšlikumus, lai Eiropas mērogā saskaņotu tās 
informācijas veidu, kas akcionāriem tiek darīta zināma uzņēmuma gada pārskatos; 
uzskata, ka šai informācijai vajadzētu būt ļoti kvalitatīvai un izsmeļošai;

14. aicina Komisiju pielāgot veiksmīgos korporatīvās vadības pasākumus MVU parametriem 
un vajadzībām, ņemot vērā MVU ierobežotās iespējas, sevišķi administrēšanas un 
cilvēkresursu jomā.
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