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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. pritaria Komisijos Žaliajai knygai, bet pabrėžia, kad peržiūrėtą sistemą turi paremti 
įgyvendinimo priemonės ir įrankiai, siekiant išvengti rizikos, kad ją tik formaliai patvirtins 
valdybos;

2. mano, kad į įgyvendinimo priemones turėtų būti įtraukta:

 nacionalinių prekybos institucijų priemonės, siekiant padidinti atskirų valdybos 
narių ir įmonių atsakomybę, įskaitant galimą sankcijų sistemą,

 metinės bendrovių valdybų pirmininkų konferencijos, kuriose teikiamos premijos 
už tinkamą valdymą,

 reikalavimas, taikomas valdybos nariams, kurie turėtų oficialias kvalifikacijas ir 
žinias, tinkamas šioms pareigoms, ir, kad valdybos laisvos darbo vietos turėtų būti 
skelbiamos,

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

 metinis Komisijos „nurodymo ir viešo paskelbimo“ pranešimas dėl netinkamo 
įmonių valdymo;

3. pabrėžia, kad labai svarbu, kad generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko funkcijos 
būtų atskirtos ir apibrėžtos;

4. pritaria reikalavimui dėl visuomenės informavimo apie įvairovės politiką ir dėl 1/3 
minimalaus lyčių pusiausvyros reikalavimo nustatymo;

5. mano, kad valdybos nariams vienu metu turėtų tekti ne daugiau kaip dvi vietos ir, kad 
palaipsniui reikia atsisakyti šešėlinių direktorių įtraukimo;

6. iki valdybos perrinkimo pritaria išorės vertinimo pranešimui dėl valdybos veiklos, kurį 
būtina paskelbti akcininkams; mano, kad turėtų būti vykdomas vidaus vertinimas;

7. mano, kad įmonių valdyme pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas rizikos valdymui ir 
jį būtina įtraukti į pagrindines direktorių užduotis;

8. labai pritaria Europos sistemai, kuri emitentams padėtų identifikuoti jų akcininkus, 
siekiant palengvinti dialogą dėl įmonių valdymo klausimų;

9. pritaria didesnės apsaugos smulkiesiems akcininkams taikymui, įskaitant priemones, 
skirtas išvengti piktnaudžiavimo;


