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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 täytäntöönpanovälineillä ja -toimilla, jotta vältytään vaaralta, että kehys 
hyväksyttäisiin ainoastaan muodollisesti yritysten hallituksissa; 

2. katsoo, että täytäntöönpanotoimiin olisi sisällyttävä seuraavat asiat:

 kansallisten markkinaviranomaisten toimet, joilla lisätään yksittäisten hallituksen 
jäsenten ja yritysten vastuuta, mahdollinen seuraamusjärjestelmä 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. painottaa, että on ehdottoman välttämätöntä, että toimitusjohtajan ja hallituksen 
puheenjohtajan tehtävät erotetaan toisistaan ja määritellään;

4. kannattaa vaatimusta monimuotoisuutta tukevien toimintalinjojen julkistamisesta ja 
sellaisen sukupuolijakauman käyttöönotosta, jossa vähintään yksi kolmasosa on naisia;

5. katsoo, että hallituksen jäsenten hallussa olevien hallituspaikkojen määrä olisi rajoitettava 
kahteen paikkaan kerrallaan ja että valejohtajien käytöstä olisi luovuttava;

6. kannattaa sitä, että hallitusta koskeva ulkoinen arviointiraportti olisi hyväksyttävä ennen 
hallituksen uudelleenvalintaa ja että raportti olisi jaettava osakkeenomistajille; katsoo, että 
olisi myös toteutettava vuotuisia sisäisiä itsearviointeja;

7. katsoo, että riskinhallinnan olisi oltava yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän 
ytimessä ja sen olisi kuuluttava johdon keskeiseen vastuualueeseen;

8. puoltaa voimakkaasti eurooppalaista järjestelmää, joka auttaisi liikkeeseenlaskijoita 
tunnistamaan osakkeenomistajansa ja helpottaisi siten vuoropuhelua yritysten hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmään liittyvistä kysymyksistä;
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9. kannattaa vähemmistöosakkaiden suojan lisäämistä ja samalla toimia väärinkäytösten 
estämiseksi.


