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ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

äriühingute juhtimisega seotud deontoloogiliste küsimuste kohta
(2009/2177(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitust, millega täiendatakse soovitusi 
2004/913/EÜ ja 2005/162/EÜ seoses noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või 
järelevalveorgani liikmete tasustamiskorraga1,

– võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitust palgapoliitika kohta 
finantsteenuste sektoris2,

– võttes arvesse kahele ülalnimetatud soovitusele lisatud komisjoni teatist, mis samuti 
avaldati 30. aprillil 2009 (KOM/2009/0211),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja 
edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve 
teostamisega (KOM(2009)0362),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiivi 2007/36/EÜ 
noteeritud äriühingute aktsionäride teatavate õiguste kasutamise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/43/EÜ 
raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustusliku auditi kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ja tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust
(A7-0000/2010),

A. arvestades, et olenemata ettevõtte tüübist või tegutsemisvaldkonnast on äritegevuse 
deontoloogia üldises kontekstis olulised mitmed ettevõtte juhtimisega seotud küsimused, 
nagu näiteks hoolsuskohustus, läbipaistvus, riskijuhtimine, juhatuse tegevus ja 
aktsionäride õiguste rakendamine; arvestades, et hiljutine finantskriis näitas, et neid 
küsimusi tuleb pidevalt analüüsida, et leida lahendusi, mis võimaldaksid ettevõtetel 
praeguste väljakutsetega silmitsi seista;

B. arvestades, et kriis näitas ka lähedasi seoseid riskijuhtimise ja palgapoliitika vahel ning 
viimase tähtsust mehhanismides, mis reguleerivad ettevõtte korralikku toimimist; seetõttu 
tuleks riskijuhtimist palgapoliitika väljatöötamisel nõuetekohaselt arvesse võtta viisil, mis 

                                               
1 ELT L 120, 15.5.2009, lk 28.
2 ELT L 120, 15.5.2009, lk 22.
3 ELT L 184, 14.7.2007, lk 17.
4 ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.
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ei põhjustaks stiimulite süsteemi kahjustamist, vaid pigem kindlustaks, et lisaks 
olemasolevatele tugevatele stiimulitele hoolitsetaks ka sama tugevate riskijuhtimise 
süsteemide loomise eest;

C. arvestades, et kõigi sektorite ettevõtted jagavad mitmeid riskiklasse, kuid mõned riskide 
liigid on sektoripõhised (näiteks riskid, millega seisavad silmitsi finantssektori ettevõtted); 
arvestades, et tulemusliku riskijuhtimise ebaõnnestumine oli hiljutise finantskriisi üks 
kõige olulisemaid omadusi;

D. arvestades, et riskijuhtimist peaks mõistma ja rakendama terve organisatsiooni tasemel ja 
mitte ainult selle üksikutes tegevusüksustes; samuti peaks see olema avalikustatud, 
läbipaistev ja sellele peaks kehtima aruandekohustus;

E. arvestades, et iga lahendus peaks kindlustama, et kui risk võetakse, oleks see kooskõlas äri 
eesmärkide ja ettevõtte strateegiaga; tulemuslikku riskijuhtimist tuleks kõigis ettevõtetes 
pidada hea ärijuhtimistava üheks kõige tähtsamaks elemendiks;

F. arvestades, et üks esimesi samme, mida komisjon pärast kriisi astus, käsitles palgapoliitika 
teemat, täiendades komisjoni soovitusi 2004/913/EÜ ja 2004/162/EÜ, mille eesmärgiks 
oli tagada sobiv palgapoliitika, sätestades parimad tavad selle kavandamiseks uue 
soovitusega noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete 
tasustamiskorra kohta, ning avaldades soovituse palgapoliitika kohta finantsteenuste 
sektoris;

G. arvestades, et soovituse määr sõltub sellest, kas tegemist on finantsettevõttega (noteeritud 
või mitte) või noteeritud, kuid mitte finantsettevõttega;

H. arvestades, et tasustamise kontekstis tuleb arvestada mitmeid punkte, nagu näiteks (i) 
palgakorralduse süsteemi, sealhulgas selle struktuuri, läbipaistvust ja sümmeetrilisust ning 
seost tasustamise ja stiimulite vahel, (ii) palgakorralduse süsteemi kindlaksmääramise 
protsessi, sealhulgas osalejate, rollide ja vastutuste määratlemine, (iii) kontrolli 
palgakorralduse süsteemi üle, pöörates erilist tähelepanu aktsionäridele;

I. arvestades, et mõned soovitustes esitatud põhimõtete aspektid jäävad ebaselgeks, nagu 
näiteks tulemuskriteeriumi mõiste, mis peaks aitama luua seose tasu ja tulemuse vahel, 
„ebapiisav tulemus”, mille puhul maksed lõpetatakse, maksete lõpetamine ja erinevad 
palgakomponendid finantsteenuste sektoris;

J. arvestades, et kuna palga ja tulemuse vahelise seose määratlemisel ilmnevad pidevalt 
raskused, tuleks keskenduda palgapoliitika kindlaksmääramise protsessi tulemuslikkusele 
ja läbipaistvusele, mis mõlemad peaksid põhinema usaldusväärsel juhtimisel koos 
asjassepuutuvate isikute kindlaksmääratud, eraldatud rollide ja vastutusega;

K. arvestades, et ükski vastu võetud lahendus ei tohiks järgida põhimõtet „üks sobib kõigile” 
ja ettevõtted peaksid säilitama paindlikkuse süsteemide oma vajadustega kohandamisel;

L. arvestades, et on vajalik tulemuslikkuse ja palgapoliitika järelhindamine;
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M. arvestades, et läbipaistvus on osutunud hea valitsemistava oluliseks elemendiks; 
arvestades, et see ei tohiks piirduda pelga avalikustamisega, vaid peaks tähendama, et 
ettevõtted on võimelised selgitama oma palgapoliitika valikut;

N. arvestades, et juhtkonna palgapoliitika avalikustamine selgel ja kergesti mõistetaval viisil 
peaks põhimõtteliselt mõjuma kasulikult palgapoliitika üle otsustamise protsessile, eriti 
aktsionäride poolt; säärane avalikustamine võiks sisaldada iga-aastaste 
raamatupidamisaruannete üksikasjalikku avalikustamist või töötasude aruannet üksikute 
juhtide kogutasude ja muude soodustuste kohta;

O. arvestades, et ettevõtte eesmärk peaks olema aktsionäride konstruktiivne kaasamine; 
arvestades, et see nõuab teiste meetmete uurimist aktsionäride tulemuslikuks kaasamiseks 
ettevõtte palgapoliitika kujundamisse (näiteks võimalus, mida kasutatakse Saksamaal, kus 
ettevõtted peavad palgapoliitika sidumiseks saavutama aktsionäride heakskiidu nõuandval 
hääletusel), eelkõige seetõttu, et aktsionärid alati ei soovi või pole valmis võtma 
aktiivsemat rolli; arvestades, et see peaks tähendama ka seda, et tuleks uurida võimalusi, 
kuidas tagada aktsionäride ennetav, mitte tagajärgedega tegelev roll nõukogude suhtes;

P. arvestades, et vabatahtlikud standardid on hädavajalikud nõukogude tulemuste 
parandamiseks ja heade tavade ülevaatamine võib olla vajalik;

Q. arvestades, et eesmärk peaks olema pädevate nõukogude loomine, kes oleksid võimelised 
objektiivsete ja iseseisvate otsuste vastuvõtmiseks; arvestades, et nõukogude 
tulemuslikkust ja tõhusust tuleks hinnata;

R. arvestades, et kuigi selle valdkonna õigusloome võib olla keerulisem ja aeganõudvam 
valik kui soovituste rakendamine, pole mittesiduvad õigusnormid (soft law) rahuldavad;

S. arvestades, et komisjon täiendab oma soovitusi õigusaktide ettepanekutega, mille eesmärk 
on, et usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve hõlmaks ka palgakorraldust, ja on 
esitanud ettepaneku eelkõige kapitalinõuete direktiivi ülevaatamiseks; arvestades, et 
komisjon kavatseb analüüsida pangandusväliste finantsteenustega seotud lisameetmeid;

T. arvestades, et komisjoni soovitused noteeritud ettevõtete kohta võiksid anda üldised 
suunised, et arendada välja parimad tavad ka mittenoteeritud ettevõtete jaoks;

U. arvestades, et kõnealuses valdkonnas on iga vastuvõetud meetme ühtne ja sidus 
rakendamine kogu ELi piires ja kõigi asjassepuutuvate osaliste poolt hädavajalik,

1. tervitab meetmeid, mille eesmärgiks on käsitleda deontoloogilisi aspekte ettevõtete 
juhtimises, mis, nagu hiljutine finantskriis näitab, ei ole kaugeltki lahendatud; tervitab 
seetõttu komisjoni esitatud kahte soovitust;

2. juhib tähelepanu sellele, et mittesiduvad õigusnormid (soft law) ei ole siiski rahuldavad;

3. tervitab seetõttu komisjoni esimest õigusloomeettepanekut, mis lubab ELi seadusandjal 
korralikult käsitleda asjakohaseid küsimusi, st muuta kapitalinõuete direktiivi;
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4. näeb vajadust edasiseks õigusloometegevuseks, et lahendada probleem seoses ettevõtete 
erinevate riiklike tasustamiseeskirjadega juhtudel, kui juhid liiguvad ühest liikmesriigist 
teise ettevõtte piires või ühest ettevõttest teise ettevõttesse erinevas liikmesriigis, või kui 
ettevõtted kasutavad liikumisvabadust siseturu piires, näiteks piiriülese ühinemise teel;

5. soovitab komisjonil viivitamatult kaaluda nii seda, kas on vaja ka teisi muudatusi 
finantssektori õigusaktidesse, kui ka seda, kas mõni õiguslik vahend ettevõtlusõiguse
valdkonnas võiks aidata ettevõtete juhtimise küsimuste lahendamisel;

6. kutsub komisjoni üles julgustama ja toetama ELi tasandil vastu võetud meetmete 
tulemuslikku rakendamist ning täitma oma kohustust esitada hindamise aruanne mõlema 
soovituse kohaldamise kohta liikmesriikides; selles kontekstis kutsub komisjoni üles 
lisama hindamisaruande järeldustesse asjakohaste seadusandlike ja mitteseadusandlike 
tegevuste ajakava, mis võivad olla vajalikud järelmeetmetena;

7. kutsub liikmesriike üles tõhusalt rakendama meetmeid, nagu ELi aktsionäride õiguste 
direktiiv, et kõrvaldada takistusi ja tõsta aktsionäride osalemist hääletamisel, eriti mis 
puudutab piiriülest hääletamist;

8. kutsub kõiki sidusrühmi üles aktiivselt osalema äritavade läbivaatamises ja ärikultuuri 
muutustes;

9. toetab ühtse ja tervikliku juhise loomist riskijuhtimise kohta, mis hetkel tundub olevat 
esitatud mitmesuguste eeskirjade ja standarditena, mis on liikmesriikides rakendatud
ainult killustatud moel;

10. on seisukohal, et komisjoni soovitused seoses noteeritud ettevõtetega võiksid moodustada 
üldise suunise, et arendada välja parimad tavad mittenoteeritud ettevõtete jaoks, võttes 
arvesse iseärasusi ja erinevusi;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


