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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas zaļo grāmatu, bet uzsver, ka pārskatītais satvars ir jāatbalsta ar 
efektīviem īstenošanas instrumentiem un konkrētiem pasākumiem, kā arī ar pastiprinātu 
uzraudzību valsts un ES līmenī, lai izvairītos no riska, ka tā pieņemšana padomēs būtu 
tikai formāla; uzskata, ka pārskatītajā satvarā jāņem vērā arī tas, ka dalībvalstu 
uzņēmējdarbības tiesības ir veidojušās no atšķirīgām tradīcijām un tiesvedības principiem 
un ka šīs atšķirības ir jārespektē, vienlaikus strādājot pie obligātā ES korporatīvās vadības 
(KV) modeļa, kas ļauj kopā ar citiem aspektiem nodrošināt arī ilgāka termiņa skatījumu 
attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu uzņēmumu padomēs;

2. uzskata, ka īstenošanas pasākumos būtu jāiekļauj:

 pasākumi, lai palielinātu katra atsevišķa padomes locekļa un uzņēmumu atbildību, 
iespējams, iekļaujot valstu sankciju sistēmas tādā veidā un ar tādu līdzekļu 
palīdzību, kas atbilst dažādām tiesvedības tradīcijām,

 uzņēmumu padomes priekšsēdētāju ikgadēja konference, tostarp apbalvojums par 
labu vadību,

 prasība, ka padomes locekļiem jāatbilst formālām atbilstības un zināšanu prasībām 
un ka jāpublicē padomes vakances,

 pasākumi ar mērķi publiskot „pelēkās darbības”, interešu konfliktus un 
neiegrāmatotu tirdzniecību (cross-trading) starp mātes un meitas uzņēmumiem,

 ikgadējais Komisijas „nosaukuma minēšanas un nosodīšanas” ziņojums par KV 
principu nepiemērošanu;

3. atzīst, ka, lai gan ir atzinīgi vērtējamas brīvprātīgas vienošanās nozaru iekšienē par 
„izpildi vai paskaidro” principu un turpmākas šādas vienošanās ES līmenī ir veicināmas, 
finanšu krīze ir novedusi pie šaubām par to efektivitāti; uzskata, ka Komisijai būtu jāveic 
novērtējums par „izpildi vai paskaidro” noteikumu izmantošanu un par to, kādā mērā šādi 
vai līdzvērtīgi brīvprātīgi vai obligāti noteikumi būtu jāiekļauj ES satvarā;

4. prasa Komisijai un dalībvalstīm, nosakot pasākumus korporatīvās vadības jomā, ņemt 
vērā ES uzņēmumu lielumu un apgrozījumu, lai šādi pasākumi nekavētu MVU efektīvu 
pārvaldību;

5. uzsver, ka ir absolūti nepieciešams, lai ģenerāldirektora un padomes priekšsēdētāja 
funkcijas būtu precīzi noteiktas un nodalītas vismaz tajos uzņēmumos, kuros strādā vairāk 
nekā 50 darbinieki un kuru apgrozījums pārsniedz EUR 1 miljonu;

6. atbalsta prasību par dažādības politikas publiskošanu un aicina veikt konkrētus 
pasākumus, labākajā gadījumā izmantojot ieteikuma tiesību instrumentus, lai palielinātu 
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sieviešu pārstāvniecību padomēs; uzsver arī vajadzību veikt atbilstošus pasākumus, 
piemēram, bērnu aprūpes jomā, lai dzimumu dažādība kļūtu par realitāti;

7. uzskata, ka, kaut arī jāievēro tas, ka padomes locekļu iecelšana ir ikgadējās akcionāru 
kopsapulces kompetencē, vienlaikus ir jāierobežo to locekļu vietu skaits, kuri šādos 
amatos ir dažādos uzņēmumos vienlaicīgi, un ka ir pakāpeniski jāatsakās no „pelēko 
direktoru” iekļaušanas;

8. atbalsta ideju, ka pirms padomes atkārtotas ievēlēšanas jāpieņem novērtējuma ziņojums 
par tās paveikto, kas ir jāizsniedz akcionāriem;

9. uzskata, ka riska pārvaldībai ir jābūt KV pamatā un tā jāiekļauj kā viena no galvenajām 
direktora un padomes atbildības jomām; uzskata, ka riska pārvaldība jāattiecina arī uz 
nefinansiāliem riskiem, piemēram, saistībā ar kaitējumu videi un cilvēktiesību 
pārkāpumiem;

10. uzskata, ka padomēm jāveic atbilstoši pasākumi, lai pretotos valdošajai īstermiņa pieejai 
korporatīvajā vadībā, it īpaši attiecībā uz aktīvu pārvaldības līgumu sagatavošanu;

11. noteikti atbalsta Eiropas mehānismu, ar kuru palīdzētu akciju emitentiem identificēt savus 
akcionārus, lai atvieglotu dialogu par KV jautājumiem un izslēgtu ļaunprātīgas rīcības 
iespēju, ko rada „tukšā balsošana”; uzskata, ka akcionāriem jābūt iespējai uzņemties 
galveno lomu uzņēmumu vadībā un aktīvāk piedalīties atbildīgā korporatīvajā vadībā;

12. atbalsta lielākas aizsardzības radīšanu mazākuma akcionāriem, vienlaikus ietverot 
pasākumus, lai izvairītos no ļaunprātīgas rīcības un mudinātu akcionārus vairāk 
pievērsties uzņēmuma ilgtermiņa finansiālajiem rezultātiem;
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