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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da bi moralo učinkovito upravljanje podjetij spodbujati trajnostno rast in družbeno 
odgovornost na enotnem trgu ter biti usmerjeno v konkurenčnost in dolgoročne naložbene 
strategije;

2. meni, da je ključno, da se evropska podjetja obnašajo kar najbolj odgovorno, in to ne le do 
svojih zaposlenih in delničarjev, temveč tudi do družbe nasploh, kot je poudarila tudi 
Komisija v svojem sporočilu „K aktu za enotni trg“ z dne 27. oktobra 20101;

3. poziva poslovno skupnost, naj prevzame svoj del odgovornosti in si bolj prizadeva za 
spodbujanje trajnostne potrošnje kot sestavnega dela podjetniških strategij;

4. poziva Komisijo in delničarje, naj povečajo raznolikost uprav podjetij z vidika poklicnega, 
socialnega in kulturnega ozadja članov ter s tem spodbudi razpravo in porajanje novih 
zamisli; poudarja, da raznolikost prispeva k bolj reprezentativnemu odločanju na vodilnih 
položajih v podjetjih;

5. poudarja, da je treba izkoristiti udeležbo delničarjev za spodbujanje dolgoročnih 
naložbenih strategij in preprečevanje neustreznega kratkoročnega razmišljanja vlagateljev, 
ki včasih ogroža vzdržnost podjetij, v katera vlagajo, s tem pa tudi male delničarje, 
zaposlene in potrošnike;

6. priporoča, naj države članice spremljajo, ali podjetja svojim delničarjem posredujejo 
ustrezna poročila o upravljanju podjetij, da bi zagotovile popolno preglednost in boljše 
poznavanje praks pri upravljanju podjetij med delničarji, s čimer bi zaščitili delničarje in 
državljane pred prevzemanjem prevelikih tveganj in škodljivim kratkoročnim 
načrtovanjem;

7. meni, da je treba spodbujati udeležbo zaposlenih pri sprejemanju odločitev v podjetjih, na 
primer z njihovo udeležbo v lastništvu, saj bi se s tem izboljšali motivacija in kohezija v 
podjetjih;

8. odločno opozarja, da morata biti upravljanje podjetij in politika prejemkov zdrava in 
odgovorna ter morata spoštovati in spodbujati načeli enakega plačila in enake obravnave 
žensk in moških v skladu z veljavnimi določbami evropske zakonodaje; zahteva, naj 
Komisija predlaga ukrepe za bolj uravnoteženo zastopanost žensk v svetih direktorjev za 
vsaj 40-odstotno zastopanost obeh spolov do leta 2020;

9. predlaga, naj ukrepi za bolj uravnoteženo zastopanost žensk v svetih direktorjev, ki jih je 
mogoče sprejeti, vključujejo obveznost komisij za imenovanja, da v zvezi s svojimi 
predlogi navedejo, kako si prizadevajo za doseganje tega cilja, spodbujanje sistemov 
medsebojnega primerjanja v svetih direktorjev javnih in zasebnih podjetij, usposabljanje 
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komisij za imenovanja, oblikovanje seznamov usposobljenih kandidatk in spodbujanje 
odprtih postopkov zaposlovanja, ne pa nepreglednih imenovanj; poziva Komisijo, naj od 
družb, ki kotirajo na borzi, zahteva, da v letnih poročilih opišejo svojo politiko glede 
raznolikosti, tudi po spolu, cilje, ki so si jih zastavile za izvajanje politike, in napredek pri 
doseganju teh ciljev; poudarja, da morata upravljanje podjetij in politika osebnih 
prejemkov spoštovati in spodbujati načela enake obravnave žensk in moških, ki jih 
določajo direktive Evropske unije;

10. poudarja, da je treba okrepiti vlogo delničarjev pri določanju plačne politike za direktorje;

11. pozdravlja prizadevanja Komisije za podporo čezmejnemu glasovanju delničarjev, da bi 
odpravili ovire za sodelovanje delničarjev znotraj notranjega trga, če je to zagotovljeno na 
pregleden in varen način;

12. pozdravlja priporočilo Komisije, da bi morala podjetja razkriti svoje plačne politike in 
rezultat glasovanja delničarjev o plačah ter oblikovati neodvisne komisije za prejemke;

13. zahteva, naj Komisija pripravi sorazmerne predloge za evropske smernice o vrsti 
podatkov, ki jih objavijo za delničarje v letnih poročilih podjetij; meni, da morajo biti ti 
podatki visokokakovostni in informativni;

14. poziva Komisijo, naj prilagodi ukrepe na področju dobrega upravljanja podjetij 
značilnostim in potrebam malih in srednjih podjetij, saj imajo ta omejene vire, zlasti na 
področju uprave in človeških virov.
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