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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, vendar poudarja, da bi bilo treba revidirani okvir 
podpreti z učinkovitimi izvedbenimi orodji in konkretnimi ukrepi ter okrepljenim 
nadzorom na nacionalni ravni in ravni EU, s čimer bi se preprečilo tveganje, da bi ga 
upravni odbori podjetij sprejeli zgolj formalno; meni, da mora revidirani okvir upoštevati 
tudi, da pravo družb v državah članicah temelji na različnih tradicijah in pravnih načelih 
ter da bi bilo treba te razlike spoštovati ob prizadevanju za minimalni model EU 
upravljanja podjetij, ki bi med drugim omogočil dolgoročnejšo perspektivo vključevanja 
zaposlenih v upravne odbore;

2. meni, da bi morali izvedbeni ukrepi vključevati:

 ukrepe za povečanje odgovornosti posameznih članov upravnih odborov in družb, 
vključno z morebitnimi nacionalnimi sistemi sankcij, na način in s sredstvi, ki so 
primerni za različne pravne tradicije,

 letno konferenco predsednikov upravnih odborov podjetij, vključno z nagrado za 
dobro upravljanje,

 zahteve, da člani upravnih odborov izpolnjujejo formalne zahteve primernosti in 
znanja ter da se za prosta mesta v upravnih odborih objavijo razpisi,

 ukrepe glede javnega razkritja “sivih” dejavnosti, navzkrižja interesov ter trgovanja 
med matičnimi in hčerinskimi družbami,

 letno poročilo Komisije, v katerem se javno imenujejo družbe, ki ne spoštujejo 
načel upravljanja podjetij;

3. pozdravlja prostovoljne sektorske sporazume o načelu „izpolnjuj ali utemelji“ ter nadalje 
spodbuja take sporazume na ravni EU, vendar priznava, da je finančna kriza sprožila 
vprašanja o njihovi učinkovitosti; meni, da bi Komisija morala opraviti oceno uporabe 
klavzule „izpolnjuj ali utemelji“ ter obsega, v katerem bi morale biti take ali alternativne 
klavzule vključene v okvir EU, bodisi na prostovoljni ali obvezni osnovi;

4. poziva Komisijo in države članice, naj pri vzpostavljanju ukrepov upravljanja podjetij 
upoštevajo velikost in letni promet podjetij EU, da se ne bi oviralo učinkovito upravljanje 
MSP;

5. poudarja, da je nujno treba opredeliti in ločevati funkciji generalnega direktorja in 
predsednika upravnega odbora, vsaj v primeru podjetij z več kot 50 zaposlenimi in z 
letnim prometom nad 1 milijon EUR;

6. podpira zahtevo po javnem razkritju izvajanja politike raznolikosti in poziva h konkretnim 
ukrepom za povečanje števila žensk v upravnih odborih, po možnosti z uporabo 
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instrumentov nezavezujočega prava; poudarja tudi potrebo po ustreznih ukrepih, kot so 
ureditve otroškega varstva, da bi lahko raznolika sestava po spolu postala resničnost;

7. spoštuje dejstvo, da je imenovanje članov upravnega odbora pristojnost letne skupščine 
delničarjev družbe, vendar meni, da bi moralo biti število mest v upravnih odborih, ki jih 
v različnih družbah zasedajo člani upravnega odbora družbe, omejeno ter da bi bilo treba 
postopoma odpraviti vključevanje „sivih direktorjev“ na ta mesta;

8. meni, da bi moralo biti pred ponovno izvolitvijo upravnega odbora sprejeto ocenjevalno 
poročilo o njegovem delu, poročilo pa bi moralo biti posredovano delničarjem;

9. meni, da bi moralo biti obvladovanje tveganja med osrednjimi nalogami pri upravljanju 
podjetij ter bi moralo biti navedeno med glavnimi odgovornostmi direktorja in upravnega 
odbora; meni, da bi obvladovanje tveganja moralo zajemati tudi nefinančno tveganje, na 
primer na področju okoljske škode in kršitev človekovih pravic;

10. meni, da bi se morali upravni odbori z ustreznimi ukrepi spopasti z razširjeno kratkoročno 
usmerjenostjo pri upravljanju podjetij, zlasti v zvezi z oblikovanjem pogodb o upravljanju 
premoženja;

11. odločno zagovarja evropski mehanizem, ki bi izdajateljem pomagal prepoznati svoje 
delničarje, da bi se s tem spodbudil dialog glede vprašanj, povezanih z upravljanjem 
podjetij, in izključile možne zlorabe v zvezi s „praznim glasom“; meni, da je treba 
delničarjem omogočiti, da imajo ključno vlogo pri upravljanju podjetij in aktivneje 
prispevajo k njihovemu odgovornemu upravljanju;

12. podpira oblikovanje močnejše zaščite za manjšinske delničarje ob sočasni vključitvi 
ukrepov za preprečevanje zlorab ter spodbujanje delničarjev, da se osredotočijo na 
dolgoročne finančne rezultate svojega podjetja.
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