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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 rakendusvahendite ja-meetmetega, vältimaks ohtu, et 
äriühingute juhatused kiidavad raamistiku heaks ainult formaalselt;

2. on veendunud, et rakendusmeetmed peaksid hõlmama järgmist:

 kauplemise eest vastutavate riiklike ametiasutuste võetavad meetmed, mille 
eesmärk on suurendada juhatuse kõigi liikmete ja äriühingute vastutust, sealhulgas 
võimalik sanktsioonide süsteem;

 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 olevatest vabadest kohtadest tuleks avalikult 
teada anda;

 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. rõhutab, et hädavajalik on tegevjuhi ja juhatuse esimehe ülesanded eristada ja kindlaks 
määrata;

4. toetab mitmekesisuspoliitika avalikustamisega seotud nõudmist ning seda, et naiste ja 
meeste vaheliseks minimaalseks tasakaaluks kehtestataks 1/3;

5. on veendunud, et ühel ajahetkel tohiks juhatuse liikme valduses olla maksimaalselt kaks 
juhatuse kohta ja et teatavate tegevülesanneteta juhatuse liikmete (ingl. k. grey directors) 
kasutamisest tuleks järk-järgult loobuda;

6. toetab seda, et enne juhatuse tagasivalimist tuleks heaks kiita juhatuse tegevust käsitlev 
välise hindamise aruanne ja see aruanne tuleks jagada aktsionäridele; on veendunud, et 
toimuma peaksid ka iga-aastased sisesed enesehindamised;

7. on veendunud, et äriühingu üldjuhtimise keskmes peaks olema riskijuhtimine ning see 
peaks kuuluma juhtkonna peamisse vastutusalasse;

8. toetab kindlalt Euroopa mehhanismi, mis aitaks emitentidel tuvastada oma aktsionäre 
selleks, et hõlbustada dialoogi äriühingu üldjuhtimise küsimustes;

9. toetab vähemusaktsionäride kaitse suurendamist, lisades samal ajal meetmeid 
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kuritarvituste vältimiseks.


