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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą, bet pabrėžia, kad turėtų būti nustatytos 
peržiūrėtos sistemos veiksmingos įgyvendinimo priemonės ir konkretūs įrankiai, taip pat 
vykdoma sustiprinta priežiūra nacionaliniu ir ES lygmeniu, siekiant išvengti rizikos, kad 
ją tik formaliai patvirtins valdybos; mano, kad taikant peržiūrėtą sistemą taip pat reikia 
atsižvelgti į tai, kad valstybių narių įmonių teisė yra pagrįsta skirtingomis tradicijomis ir 
teisminiais principais, ir į šiuos skirtumus turėtų būti atsižvelgta rengiant minimalų ES 
įmonių valdymo modelį, pagal kurį, be kitų aspektų, būtų numatyta ilgesnė darbuotojų 
dalyvavimo įmonių valdybose perspektyva;

2. mano, kad įgyvendinimo priemonės turėtų apimti:

 priemones, kuriomis didinama individualių valdybos narių ir įmonių atsakomybė, 
įskaitant galimas nacionalines sankcijų taikymo naudojant tokius būdus ir 
priemones, kurios atitinka skirtingas teismines tradicijas, sistemas; 

 metinę įmonių valdybų pirmininkų konferenciją, kurioje teikiamos premijos už gerą 
valdymą,

 reikalavimą, kad valdybos nariai atitiktų oficialius tinkamumo pareigoms ir žinių 
reikalavimus ir kad valdybos laisvos darbo vietos būtų skelbiamos,

 priemones dėl visuomenės informavimo apie šešėlinės rinkos veiklą, interesų 
konfliktus ir kryžminės prekybos veiklą tarp pagrindinės įmonės ir jos filialų,

 metinę Komisijos „įvardijimo ir gėdijimo“ ataskaitą dėl netinkamo įmonių 
valdymo;

3. nors pritaria savanoriškiems pramonės įmonių susitarimams dėl principo „laikykis 
taisyklių arba pasiaiškink“ ir skatina sudaryti daugiau tokių susitarimų ES lygmeniu, 
pripažįsta, kad vykstant finansinei krizei kyla klausimų dėl jų veiksmingumo; mano, kad 
Komisija turėtų atlikti „laikykis taisyklių arba pasiaiškink“ išlygų taikymo ir to, kiek 
tokios ar panašios išlygos turėtų būti įtraukos į bet kurią ES teisinę bazę savanorišku arba 
privalomu pagrindu, įvertinimą;

4. prašo Komisijos ir valstybių narių nustatant įmonių valdymo priemones atsižvelgti į ES 
įmonių dydį ir apyvartą, kad nebūtų kenkiama efektyviam MVĮ valdymui;

5. pabrėžia, kad labai svarbu, jog pagrindinio vykdomojo direktoriaus ir valdybos 
pirmininko funkcijos būtų apibrėžtos ir atskirtos, bent jau įmonėse, kuriose yra daugiau 
nei 50 darbuotojų ir kurių apyvarta viršija 1 mln. EUR;

6. pritaria reikalavimui dėl visuomenės informavimo apie įvairovės politiką ir ragina imtis 
konkrečių priemonių siekiant padidinti moterų atstovavimą valdybose, idealiu atveju 
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taikant privalomos teisinės galios neturinčias teisines priemones; taip pat pabrėžia, kad 
būtina imtis tinkamų priemonių, kaip antai vaiko priežiūros priemonės, siekiant paversti 
lyčių įvairovę realybe;

7. nors pripažįsta, kad valdybos narių skyrimas priklauso metinio įmonės akcininkų 
susirinkimo kompetencijai, mano, kad reikėtų riboti valdybos narių vietų, kurias valdybos 
nariai tuo pačiu metu užima skirtingose įmonėse, skaičių ir kad palaipsniui reikėtų 
atsisakyti šešėlinių direktorių dalyvavimo;

8. pritaria tam, kad iki valdybos perrinkimo turėtų būti parengtas vertinimo pranešimas dėl 
valdybos veiklos, kuris turėtų būti paskelbtas akcininkams;

9. mano, kad įmonių valdymo srityje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas rizikos 
valdymui, ir jį būtina įtraukti į pagrindines direktoriaus ir valdybos užduotis; mano, kad 
rizikos valdymas turėtų apimti ir su finansais nesusijusią riziką, pavyzdžiui, žalą aplinkai 
ir žmogaus teisių pažeidimus;

10. mano, kad valdybos turėtų imtis tinkamų priemonių, kuriomis būtų kovojama su 
trumpalaikių rezultatų siekimo įmonių valdymo srityje įsigalėjimu, ypač turint omenyje 
turto valdymo sutarčių rengimą;

11. labai pritaria Europos sistemai, kuri emitentams padėtų identifikuoti savo akcininkus, 
siekiant palengvinti dialogą dėl įmonių valdymo klausimų ir užkirsti kelią galimam 
piktnaudžiavimui, susijusiam su „tuščiu“ balsavimu (angl. empty voting); mano, kad 
akcininkai turi sugebėti imtis pagrindinio vaidmens įmonių valdymo srityje ir aktyviau 
prisidėti prie atsakingo įmonių valdymo užtikrinimo;

12. pritaria didesnės apsaugos smulkiesiems akcininkams taikymui, įskaitant priemones, 
skirtas išvengti piktnaudžiavimo ir orientuoti akcininkus į ilgalaikius bendrovės 
finansinius rezultatus.
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