
AD\887815FI.doc PE475.776v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2011/2181(INI)

21.12.2011

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä
(2011/2181(INI))

Valmistelija: Lena Kolarska-Bobińska



PE475.776v02-00 2/5 AD\887815FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\887815FI.doc 3/5 PE475.776v02-00

FI

EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission vihreää kirjaa, mutta korostaa, että tarkistettua kehystä olisi 
tuettava tehokkailla täytäntöönpanovälineillä ja konkreettisilla toimilla sekä valvonnan 
tehostamisella kansallisella ja EU:n tasolla, jotta vältytään vaaralta, että kehys 
hyväksyttäisiin ainoastaan muodollisesti yritysten hallituksissa; katsoo, että tarkistetussa 
kehyksessä on otettava myös huomioon, että jäsenvaltioiden yrityslainsäädäntö lähtee eri 
perinteistä ja oikeusperiaatteista ja että näitä eroavaisuuksia olisi kunnioitettava 
pyrittäessä sellaiseen EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän vähimmäismalliin, 
joka mahdollistaa muiden näkökohtien ohella työntekijöiden ottamisen mukaan yritysten 
hallituksiin pidemmällä aikavälillä;

2. katsoo, että täytäntöönpanotoimiin olisi sisällyttävä seuraavat asiat:

 toimet, joilla lisätään yksittäisten hallituksen jäsenten ja yritysten vastuuta erilaisiin 
oikeusperinteisiin soveltuvien keinojen avulla, mahdolliset kansalliset 
seuraamusjärjestelmät mukaan lukien

 yritysten hallituksen puheenjohtajien vuotuinen konferenssi, hyvästä hallinnosta 
myönnettävä palkinto mukaan lukien

 vaatimus siitä, että hallituksen jäsenten olisi täytettävä muodolliset pätevyyttä ja 
asiantuntemusta koskevat vaatimukset ja että avoimista hallituspaikoista olisi 
ilmoitettava julkisesti

 toimet, joilla paljastetaan harmaa talous, jääviys sekä emo- ja tytäryhtiöiden väliset 
liiketoimet

 yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän riittämätöntä soveltamista koskeva 
komission vuotuinen kertomus, johon sisältyy yritysten nimeäminen ja 
paljastaminen;

3. pitää myönteisenä "noudata tai selitä" -periaatteeseen perustuvia vapaaehtoisia 
toimialakohtaisia sopimuksia ja kehottaa tekemään lisää tällaisia sopimuksia EU:n 
tasolla, mutta tunnustaa, että talouskriisi on herättänyt kysymyksiä niiden 
tehokkuudesta; katsoo, että komission olisi tehtävä arviointi "noudata tai selitä" 
-lausekkeiden käytöstä ja siitä, miten laajasti tällaiset lausekkeet tai vaihtoehtoiset 
lausekkeet olisi sisällytettävä EU:n kehykseen joko vapaaehtoisina tai pakollisina;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon EU:n yritysten koon ja 
liikevaihdon päättäessään yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevista 
toimista, jotta ei estetä pienten ja keskisuurten yritysten tehokasta johtamista;
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5. painottaa, että on ehdottoman välttämätöntä, että toimitusjohtajan ja hallituksen 
puheenjohtajan tehtävät määritellään ja erotetaan toisistaan ainakin yrityksissä, joissa 
on yli 50 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli miljoona euroa;

6. kannattaa vaatimusta monimuotoisuutta tukevien toimintalinjojen julkistamisesta ja 
vaatii konkreettisia toimia naisten osuuden kasvattamiseksi yritysten hallituksissa, 
parhaassa tapauksessa ei-sitovien säädösten avulla; painottaa, että on myös tarpeen 
toteuttaa toimia, esimerkiksi päivähoitojärjestelyjä, joilla mahdollistetaan 
tasapainoinen sukupuolijakauma;

7. kunnioittaa sitä, että osakkeenomistajien vuosikokouksen tehtävänä on nimittää 
hallitukseen jäseniä, mutta katsoo, että hallituksen jäsenten hallussa samanaikaisesti 
olevien hallituspaikkojen määrää eri yrityksissä olisi rajoitettava ja että valejohtajien 
käytöstä olisi luovuttava;

8. kannattaa sitä, että hallituksen toimintaa koskeva arviointiraportti olisi hyväksyttävä 
ennen hallituksen uudelleenvalintaa ja että raportti olisi jaettava osakkeenomistajille;

9. katsoo, että riskinhallinnan olisi oltava yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän 
ytimessä ja sen olisi kuuluttava johdon ja hallituksen keskeiseen vastuualueeseen; 
katsoo, että riskinhallinnan olisi myös katettava ympäristövahinkoihin ja 
ihmisoikeusloukkauksiin liittyvät muut kuin taloudelliset riskit;

10. katsoo, että hallitusten olisi toteutettava asianmukaisia toimia yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmiin ja erityisesti omaisuudenhoitosopimuksiin liittyvän yleisen 
lyhytnäköisyyden torjumiseksi;

11. puoltaa voimakkaasti eurooppalaista järjestelmää, joka auttaisi liikkeeseenlaskijoita 
tunnistamaan osakkeenomistajansa ja helpottaisi siten vuoropuhelua yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä ja sulkisi pois 
äänestämiseen ilman varsinaista omistusta liittyvät mahdolliset väärinkäytökset; 
korostaa, että osakkeenomistajien olisi voitava olla keskeisessä asemassa yritysten 
ohjauksessa ja myötävaikuttaa aktiivisemmin vastuullisen yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmän toteutumiseen;

12. kannattaa vähemmistöosakkaiden suojan lisäämistä ja samalla toimia väärinkäytösten 
estämiseksi ja osakkeenomistajien huomion keskittämiseksi yhtiön pitkän aikavälin 
taloudellisiin tuloksiin.
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