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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni rohelise raamatu üle, kuid rõhutab, et läbivaadatud 
raamistikku tuleks toetada tõhusate rakendusvahendite ja kindlate meetmetega ning 
tugevdatud järelevalvega nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil, vältimaks ohtu, et 
äriühingute juhatused kiidavad raamistiku heaks ainult formaalselt; usub, et muudetud 
raamistikus tuleb arvesse võtta ka seda, et liikmesriikide äriühinguõigus põhineb eri 
traditsioonidel ja õigusemõistmise põhimõtetel ning neid erinevusi tuleks austada, liikudes 
samal ajal äriühingu minimaalse üldjuhtimise mudeli suunas, mis aitab muu hulgas kaasa 
töötajate kaasamisse äriühingu juhatusse pikaajalises perspektiivis;

2. on veendunud, et rakendusmeetmed peaksid hõlmama järgmist:

 meetmed, mille eesmärk on suurendada juhatuse kõigi liikmete ja äriühingute 
vastutust, sh võimalikud sanktsioonide siseriiklikud süsteemid, sellisel viisil ja 
selliste vahenditega, mis sobivad kokku eri õigusemõistmistraditsioonidega,

 äriühingute juhatuse esimeeste iga-aastane konverents, sealhulgas hea juhtimistava 
auhind;

 nõue, et juhatuse liikmed peaksid vastama sobivuse ja pädevusega seotud 
formaalsetele nõuetele ja et juhatuses olevad vabad kohad tuleks avaldada;

 meetmed, millega avalikustatakse nn hall majandustegevus, huvide konfliktid ning 
ema- ja tütarettevõtete vahelised risttehingud;

 äriühingu üldjuhtimise eeskirjade ebapiisavat kohaldamist käsitlev komisjoni iga-
aastane aruanne, milles eeskirjade rikkujad avalikustatakse;

3. tunnistab, et finantskriis on viinud kahtlusteni vabatahtlike valdkondlike kokkulepete 
tulemuslikkuses, pidades samal ajal kiiduväärseks neid kokkuleppeid, mis rajanevad 
põhimõttel „täida või selgita”, ja julgustades sõlmima neid kokkuleppeid ELi tasandil; on 
veendunud, et komisjon peaks hindama „täida või selgita” klausleid ja ulatust, mil määral 
need või alternatiivsed klauslid tuleks kaasata ELi raamistikku kas vabatahtlikus või 
kohustuslikus korras;

4. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta äriühingute üldjuhtimise meetmete kehtestamisel 
arvesse ELi äriühingute suurust ja käivet, et mitte takistada väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete tõhusat juhtimist;

5. rõhutab, et hädavajalik on tegevjuhi ja juhatuse esimehe ülesanded kindlaks määrata ja 
eristada vähemalt nende ettevõtete puhul, kus on üle 50 töötaja ja mille käive on üle ühe 
miljoni euro;

6. toetab mitmekesisuspoliitika avalikustamisega seotud nõuet ning nõuab kindlaid 
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meetmeid, et suurendada naiste esindatust äriühingute juhatustes nn pehme õiguse 
vahendeid kasutades; rõhutab lisaks, et tegeliku soolise mitmekesisuse saavutamiseks on 
vaja rakendada sobivaid meetmeid, näiteks lastehoolduse korraldamisel;

7. on veendunud, et ühel ajahetkel juhatuse liikmete valduses olevate eri äriühingute 
juhatuste kohtade arv peaks olema piiratud ja et teatavate tegevülesanneteta juhatuse 
liikmete kasutamisest tuleks järk-järgult loobuda, austades samas põhimõtet, et juhatuse 
liikmete nimetamine on aktsionäride aastakoosoleku pädevuses;

8. toetab seda, et enne juhatuse tagasivalimist tuleks heaks kiita juhatuse tegevust käsitlev 
hindamise aruanne ja see aruanne tuleks jagada aktsionäridele;

9. on veendunud, et äriühingu üldjuhtimise keskmes peaks olema riskijuhtimine ning see 
peaks kuuluma direktori ja juhatuse peamisse vastutusalasse; on veendunud, et 
riskijuhtimine peaks hõlmama ka keskkonnakahjuga ja inimõiguste rikkumisega seotud 
mitterahalisi riske;

10. on veendunud, et äriühingute juhatused peaksid võtma asjakohaseid meetmeid, et võidelda 
äriühingute üldjuhtimises leviva lühiajalise lähenemisviisiga, eriti mis puudutab 
varahalduslepingute kavandamist;

11. toetab kindlalt Euroopa mehhanismi, mis aitaks emitentidel tuvastada oma aktsionäre 
selleks, et hõlbustada dialoogi äriühingu üldjuhtimise küsimustes ja välistada võimalikud 
kuritarvitused, mis tulenevad „hääletamisest väärtpaberit omamata” (empty voting); on 
seisukohal, et aktsionäridel peab olema võimalus etendada keskset osa äriühingu 
juhtimises ja aktiivsemalt kaasa aidata äriühingu vastutustundlikule üldjuhtimisele;

12. toetab vähemusaktsionäride kaitse suurendamist, lisades samal ajal meetmeid 
kuritarvituste vältimiseks ja selleks, et ergutada aktsionäre keskenduma oma ettevõtte 
pikaajalistele finantstulemustele;
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