
PR\807434FI.doc PE439.404v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 – 2014

Oikeudellisten asioiden valiokunta

2009/2177(INI)

4.3.2010

MIETINTÖLUONNOS
Yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä 
(2009/2177(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne



PE439.404v01-00 2/7 PR\807434FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3



PR\807434FI.doc 3/7 PE439.404v01-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yrityshallintoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä
(2009/2177(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten jäsenten palkkoja ja palkkioita 
koskevan järjestelmän osalta 30 päivänä huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen1,

– ottaa huomioon rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta 30 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen2,

– ottaa huomioon kahta edellistä suositusta koskevan 30 päivänä huhtikuuta 2009 julkaistun 
komission tiedonannon (KOM/2009/0211),

– ottaa huomioon direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta 
kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista koskevien pääomavaatimusten sekä 
palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn osalta koskevan ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (KOM(2009)362),

– ottaa huomioon osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/36/EY3, 

– ottaa huomioon tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston 
direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että monet yrityshallintoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä 
yritystoiminnan etiikan yleisessä asiayhteydessä yritystyypistä tai yrityksen toiminta-
alasta huolimatta ja että näihin kysymyksiin sisältyvät huolellisuusvelvollisuus, avoimuus, 
riskinhallinta, hallinto- ja valvontaelinten toimintatavat ja osakkeenomistajien oikeuksien 
käyttö; katsoo viimeaikaisen talouskriisin osoittaneen, että näitä kysymyksiä on 
tarkasteltava jatkuvasti, jotta voidaan löytää ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat 
kohdata nykyiset haasteet,

                                               
1 EUVL L 120, 15.5.2009, s. 28.
2 EUVL L 120, 15.5.2009, s. 22.
3 EUVL L 184, 14.7.2007, s.17.
4 EUVL L 157, 9.6.2006, s.87.
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B. ottaa huomioon, että kriisi osoitti myös riskinhallinnan ja palkkio- ja palkkapolitiikan 
välisen läheisen yhdyssiteen sekä palkkio- ja palkkapolitiikan merkityksen yritysten 
asianmukaista toimintaa säätelevissä menettelyissä; katsoo tästä syystä, että riskinhallinta 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon palkkio- ja palkkapolitiikan tarkastelussa siten, 
että kannustinjärjestelmää ei heikennetä, vaan varmistetaan, että jos vahvoja kannustimia 
on käytössä, on huolehdittava yhtä vahvoista riskinhallintajärjestelmistä,

C. ottaa huomioon, että kaikkien alojen yrityksillä on useita samanlaisia riskejä, mutta 
tietynlaiset riskit ovat alakohtaisia (kuten rahoitusalalla toimivien yritysten riskit); ottaa 
huomioon, että tehokkaan riskinhallinnan epäonnistuminen oli viimeaikaisen 
rahoituskriisin silmäänpistävimpiä piirteitä,

D. ottaa huomioon, että riskinhallintaa olisi ymmärrettävä ja sovellettava koko organisaation 
tasolla eikä ainoastaan sen eri toimintayksiköissä, ja katsoo, että sitä olisi myös tuotava 
esille, sen pitäisi olla avointa ja siihen pitäisi soveltaa ilmoitusvelvollisuutta,

E. katsoo, että kaikissa ratkaisuissa olisi varmistettava, että riskinotto on 
tarkoituksenmukaista yrityksen liiketoiminnan ja strategian kannalta; katsoo, että 
tehokasta riskinhallinnointia olisi pidettävä yhtenä tärkeimmistä hyvän hallintotavan 
tekijöistä kaikissa yrityksissä,

F. ottaa huomioon, että yksi ensimmäisistä kriisin jälkeisistä komission toteuttamista 
toimista kohdistui palkkio- ja palkkapolitiikkaan komission suosituksiin 2004/913/EY ja 
2005/162/EY tehdyillä täydennyksillä, ja ottaa huomioon, että tällä pyrittiin varmistamaan 
asianmukainen palkkio- ja palkkapolitiikka siten, että määriteltiin sen suunnittelua 
koskevat parhaat käytännöt, joihin liittyi suositus julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
johtajien palkkoja ja palkkioita koskevasta järjestelmästä, ja julkistettiin suositus 
rahoituspalvelualan palkkio- ja palkkapolitiikasta,

G. ottaa huomioon, että suosituksiin sisältyvät yksityiskohdat eroavat sen perusteella, onko 
kyseessä rahoitusalan yritys (noteerattu tai ei) vai noteerattu mutta muu kuin rahoitusalan 
yritys,

H. katsoo, että palkkio- ja palkkapolitiikan yhteydessä on otettava huomioon monia seikkoja, 
kuten i) korvausjärjestelmät mukaan lukien niiden rakenne, avoimuus ja symmetria sekä 
palkkioiden ja kannustimen välinen yhteys, ii) palkkio- ja palkkajärjestelmien määrittelyä 
koskeva menettely, mukaan lukien toimijoiden, tehtävien ja vastuun määrittely, iii) 
palkkio- ja palkkajärjestelmien valvonta, jossa otetaan erityisesti huomioon 
osakkeenomistajat,

I. ottaa huomioon, että tietyt suosituksiin sisältyvät periaatteet ovat edelleen epäselviä, kuten 
tulosperusteita koskeva käsite, jolla pitäisi edistää palkkion ja tuloksen välisen yhteyden 
luomista, epätyydyttävää suoritusta koskeva käsite erorahojen yhteydessä, eroraha ja 
rahoituspalvelualan palkkioiden muuttuvat osat,

J. katsoo, että koska palkan ja tuloksen välisen yhteyden määritteleminen aiheuttaa 
toistuvasti ongelmia, painopisteen pitäisi olla palkka- ja palkkiopolitiikan määrittelyä 
koskevan prosessin tehokkuudessa ja avoimuudessa ja katsoo, että näiden kummankin 
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pitäisi perustua hyvään hallintotapaan, jossa asiaan osallistuvien tehtävät ja vastuualueet 
on hyvin määritelty ja eriytetty,

K. katsoo, että kaikkiin ratkaisuihin ei pitäisi soveltaa yhtenäistä mallia ja että yrityksillä 
pitäisi olla edelleen joustavuutta mukauttaa järjestelmiä omiin tarpeisiinsa,

L. katsoo, että jälkikäteen tehtävä arvio aikaansaannoksista ja palkka- ja palkkiopolitiikasta 
on tarpeellinen,

M. katsoo, että avoimuuspolitiikka on osoittautunut hyvän hallintotavan tärkeäksi 
osatekijäksi; katsoo, että avoimuuspolitiikkaa ei pitäisi rajoittaa pelkkään tietojen 
antamiseen, vaan sen pitäisi merkitä, että yritykset voivat perustella tietyn palkkio- ja 
palkkapolitiikan valinnan,

N. katsoo, että johtajien palkkioita ja palkkoja koskevan toimintaperiaatteen esittäminen 
selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla pitäisi edistää erityisesti osakkeenomistajien 
näkökulmasta päätöksen tekemistä palkkio- ja palkkapolitiikasta; katsoo, että tällaiseen 
tietojen ilmoittamiseen voisi sisältyä yksityiskohtaisten tietojen antaminen tilinpäätöksestä 
tai johtajien kokonaispalkkaa ja palkkioita sekä muita myönnettyjä etuja koskevasta 
selvityksestä,

O. ottaa huomioon, että yrityksen tavoitteena pitäisi olla osakkeenomistajien rakentava 
osallistuminen; katsoo, että tämä edellyttää muiden toimien tarkastelua, jotta 
osakkeenomistajat voivat osallistua tehokkaasti yrityksen palkkio- ja palkkapolitiikan 
kehittämiseen (kuten Saksassa käyttöön otettu mahdollisuus, jonka mukaan yritykset 
pyytävät osakkeenomistajien hyväksyntää pääasialliselle palkkio- ja palkkapolitiikalle 
neuvoa-antavalla äänestyksellä), varsinkin sen vuoksi, että osakkeenomistajat eivät ole 
aina halukkaita tai valmiita aktiivisempaan rooliin; katsoo, että tämän pitäisi merkitä 
myös, että olisi tarkasteltava tapoja varmistaa, että osakkeenomistajat toimivat yritysten 
hallinnon osalta ennakoivammin reaktiivisen toiminnan sijasta,

P. katsoo, että vapaaehtoiset standardit ovat välttämättömiä hallinto- ja valvontaelinten 
suorituskyvyn parantamiseksi ja että hyvien toimintatapojen uudelleentarkastelu voi olla 
tarpeen,

Q. katsoo, että tavoitteena pitäisi olla sellaisten pätevien hallinto- ja valvontaelinten 
luominen, jotka pystyvät tekemään päätöksensä objektiivisesti ja riippumattomasti; 
katsoo, että hallinto- ja valvontaelinten vaikuttavuutta ja tehokkuutta olisi myös 
arvioitava,

R. ottaa huomioon, että vaikka lainsäädännön antaminen tällä alalla voi olla vaikeampi ja 
aikaavievämpi vaihtoehto kuin suositusten hyväksyminen, ei-sitovia lainsäädäntötoimia 
koskeva lähestymistapa ei ole tyydyttävä,

S. ottaa huomioon, että komissio aikoo esittää suositusten täydennykseksi 
lainsäädäntöaloitteita, jotta palkkio- ja palkkajärjestelmät saatetaan vakauden valvonnan 
rajoihin ja että se on ehdottanut muun muassa vakavaraisuusdirektiivin 
uudelleentarkastelua; ottaa huomioon, että komissio aikoo tarkastella pankkijärjestelmän 
ulkopuolisia rahoituspalveluita koskevia täydentäviä toimia,
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T. ottaa huomioon, että komission antamat julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat 
suositukset voisivat olla yleisohje parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi muissa kuin 
julkisesti noteeratuissa yhtiöissä,

U. pitää välttämättömänä, että kukin tällä alalla hyväksytty väline pannaan yhtenäisesti ja 
johdonmukaisesti täytäntöön kaikkialla Euroopassa ja että niin toimivat kaikki osapuolet, 
jota asia koskee,

1. pitää myönteisenä toimia, joilla vastataan yrityshallinnon eettisiin näkökohtiin, jotka 
osoittautuivat viimeaikaisen rahoituskriisin vuoksi olevan edelleen täysin ratkaisematta; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä komission antamaa kahta suositusta;

2. huomauttaa, että oikeudellisesti sitomaton lähestymistapa ei ole kuitenkaan tyydyttävä;

3. pitää sen vuoksi myönteisenä komission ensimmäistä lainsäädäntöehdotusta, eli 
vakavaraisuusdirektiivin tarkistamista, jonka perusteella EU:n lainsäätäjä voi vastata 
asianmukaisesti asiaan liittyviin kysymyksiin;

4. panee merkille tarpeen täydentäville lainsäädäntötoimille, jotta yritysten erilaisia 
kansallisia palkkio- ja palkkasääntöjä koskeva ongelma ratkaistaan sellaisissa tapauksissa, 
joissa johtajat liikkuvat jäsenvaltiosta toiseen saman yhtiön (hallintayhtiön) sisällä tai 
yhdestä yrityksestä eri jäsenvaltiossa sijaitsevaan toiseen yritykseen, tai kun yritykset 
hyödyntävät vapautta liikkua sisämarkkinoilla esimerkiksi rajatylittäviä sulautumia 
koskevassa tapauksessa;

5. kehottaa komissiota tarkastelemaan viipymättä, ovatko muut tarkistukset rahoitusalan 
alakohtaiseen lainsäädäntöön tarpeellisia ja voidaanko joillakin yhtiöoikeuden alan 
välineillä edistää yritysjohtajuutta koskevien kysymysten käsittelyä;

6. kehottaa komissiota kannustamaan ja tukemaan EU:n tasolla hyväksyttyjen toimien 
tehokasta täytäntöönpanoa sekä täyttämään sitoumuksensa esittää arviointikertomus 
kummankin suosituksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota sisällyttämään arviointikertomuksen päätelmiin aikataulun asianmukaisista 
lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä toimista, jotka voivat olla 
tarpeellisia seurantatoimia;

7. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaasti EU:n osakkeenomistajien oikeuksia 
koskevan direktiivin kaltaisia toimia, jotta esteet poistetaan ja osakkeenomistajan 
osallistumista äänestykseen tehostetaan erityisesti rajatylittävän äänestyksen osalta;

8. kehottaa kaikkia sidosryhmiä osallistumaan aktiivisesti liiketoimintakäytäntöjen ja 
yrityskulttuurin muutoksien tarkasteluun;

9. kannattaa yhdenmukaisten ja kattavien riskinhallintaohjeiden käyttöönottoa, koska 
vaikuttaa siltä, että asiaan puututaan monilla säännöillä ja standardeilla, joita sovelletaan 
jäsenvaltioissa vain hajanaisella tavalla;
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10. katsoo, että komission antamat julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat suositukset 
voisivat olla yleisohje parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi muissa kuin julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä, kun otetaan huomioon niiden erityispiirteet ja erot;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


