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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl etikos klausimų, susijusių su įmonių valdymu
(2009/2177(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendaciją, kuria papildomos 
rekomendacijos 2004/913/EB ir 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai 
yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendaciją dėl finansinių 
paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą, pridedamą prie dviejų minėtų rekomendacijų, 
kuris taip pat paskelbtas 2009 m. balandžio 30 d. (COM/2009/0211),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies 
keičiančios direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu 
prekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat su atlyginimų 
nustatymo politikos priežiūriniu tikrinimu (COM(2009) 0362),

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2007/36/EB dėl naudojimosi tam tikromis akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos 
įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos 
finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 
83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi, nepaisant įmonės rūšies ar sektoriaus, kuriame ji veikia, daugybė su įmonių 
valdymu susijusių klausimų, kaip antai pareiga rūpintis, skaidrumas, rizikos valdymas, 
valdybos veikla arba naudojimasis akcininkų teisėmis, yra svarbūs atsižvelgiant į 
bendrąsias verslo etikos aplinkybes ir kadangi dabartinė finansų krizė parodė, kad minėtus 
klausimus reikia nuolat nagrinėti siekiant surasti sprendimus, leidžiančius įmonėms 
drąsiai spręsti dabartinius sunkumus,

B. kadangi ši krizė taip pat parodė, kaip artimai yra susiję rizikos valdymas ir atlyginimų 
nustatymo politika bei atskleidė pastarosios svarbą tinkamam įmonių veikimo 

                                               
1 OL L 120, 2009 5 15, p. 28.
2 OL L 120, 2009 5 15, p. 22.
3 OL L 184, 2007 7 14, p.17.
4 OL L 157, 2006 6 9, p.87.
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mechanizmui užtikrinti, dėl to formuojant atlyginimų nustatymo politiką, būtina deramai 
atsižvelgti į rizikos valdymą, kad nebūtų kenkiama paskatų sistemai, bet būtų užtikrinama 
tai, kad esant patikimoms paskatoms, būtų numatomos tokios pat patikimos rizikos 
valdymo sistemos,

C. kadangi visų sektorių įmonėms būdinga daugybė tų pačių rizikos klasių, nors kai kurios 
rizikos rūšys būdingos tik tam tikriems sektoriams (pavyzdžiui, rizika, su kuria susiduria 
finansų sektoriaus įmonės); kadangi nesugebėjimas veiksmingai suvaldyti rizikos buvo 
vienas iš ryškiausių dabartinės finansų krizės požymių,

D. kadangi rizikos valdymas turėtų būti suprantamas ir taikomas visos organizacijos 
lygmeniu, o ne pavieniuose veiklos padaliniuose, rizikos valdymas taip pat turėtų vykti ir 
skaidriai ir siekiant valdyti riziką turėtų būti taikomas atskaitomybės reikalavimas,

E. kadangi bet koks sprendimas turėtų užtikrinti, kad rizika atitiktų įmonės tikslą ir strategiją; 
veiksmingas rizikos valdymas visose įmonėse turėtų būti laikomas vienu svarbiausių gero 
bendrovių valdymo elementų,

F. kadangi vienas iš pirmųjų žingsnių, kurių po krizės ėmėsi Komisija, buvo susijęs su 
atlyginimų nustatymo politika, papildant Komisijos rekomendacijas 2004/913/EB ir 
2005/162/EB, kuria buvo siekiama užtikrinti tinkamą atlyginimų nustatymo politiką 
geriausiai tvarkai nustatyti parengiant naują rekomendaciją dėl bendrovių, kurių 
vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos 
ir paskelbiant rekomendaciją dėl atlyginimų nustatymo tvarkos finansinių paslaugų 
sektoriuje,

G. kadangi rekomendacija skiriasi atsižvelgiant į tai, ar bendrovė yra finansinė (ar jos 
vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus), ar vertybiniai popieriai yra įtraukti į 
biržos sąrašus, bet bendrovė nefinansinė,

H. kadangi kalbant apie atlyginimų nustatymą reikia atsižvelgti į keletą dalykų, kaip antai: i) 
atlyginimo nustatymo sistemos, įskaitant jų struktūrą, skaidrumą ir darnumą ir atlyginimo 
ir paskatos ryšį, ii) atlyginimo sistemų nustatymo procesas, įskaitant dalyvių, jų vaidmenų 
ir atsakomybės apibrėžimą, iii) atlyginimo nustatymo sistemų kontrolė, kurią vykdant 
ypatingas dėmesys skiriamas akcininkams,

I. kadangi kai kurie rekomendacijų principų aspektai, kaip antai veiklos rezultatų kriterijai, 
kurie turėtų padėti sukurti atlyginimo ir veiklos rezultatų sąryšį, sąvoka „nepakankami 
veiklos rezultatai“ mokėjimų nutraukimo atveju, mokėjimo nutraukimas ir kintamosios 
finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų sudedamosios dalys, išlieka neaiškūs,

J. kadangi kyla pasikartojančių sunkumų nustatyti atlyginimo ir veiklos rezultatų sąryšį, 
dėmesys turėtų būti telkiamas į proceso, kuriuo lemiama atlyginimo politika, 
veiksmingumą, ir į skaidrumą, kurie turėtų būti pagrįsti patikimu valdymu, jei 
dalyvaujančių asmenų vaidmenys ir atsakomybė yra apibrėžiami ir atskiriami,

K. kadangi jokie rasti sprendimai neturėtų būti taikomi visoms bendrovėms ir bendrovėms 
turėtų būti palikta galimybė lanksčiai pritaikyti sistemas savo poreikiams,
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L. kadangi reikalingas veiklos rezultatų ir atlyginimų nustatymo politikos ex post vertinimas,

M. kadangi skaidrumas pasirodė esąs svarbi gero valdymo sudedamoji dalis; kadangi jis 
neturėtų būti vien tik faktų atskleidimas, bet turėtų reikšti tai, kad bendrovės gali pagrįsti 
tam tikros atlyginimų nustatymo politikos pasirinkimą,

N. kadangi aiškus ir lengvai suprantamas direktorių atlyginimų nustatymo politikos 
atskleidimas iš esmės turėtų būti naudingas sprendimų (visų pirma akcininkų priimamų 
sprendimų) dėl atlyginimų nustatymo politikos priėmimo procesui; toks atskleidimas 
galėtų apimti išsamų paskelbimą metinėse finansinėse ataskaitose arba viso atlyginimo ir 
kitų atskiriems direktoriams išmokėtų išmokų paskelbimą atlyginimų ataskaitose,

O. kadangi bendrovių tikslas turėtų būti konstruktyvus akcininkų sudominimas; kadangi tam 
reikia ištirti kitas priemones, kad akcininkai galėtų veiksmingai dalyvauti formuojant 
bendrovės atlyginimų nustatymo politiką (tokias kaip Vokietijoje bendrovėms siūloma 
galimybė prašyti akcininkų pritarimo pakopinei atlyginimų nustatymo politikai formuoti 
organizuojant patariamojo pobūdžio balsavimą), pirmiausia dėl to, kad akcininkai ne 
visada nori ir ne visada yra pasirengę būti aktyvesni; kadangi tai taip pat turėtų reikšti, kad 
reikėtų ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad akcininkai rodytų daugiau iniciatyvos, o ne tik 
reaguotų į valdybos veiklą,

P. kadangi savanoriškos normos yra esminės siekiant pagerinti valdybos veiklos rezultatus ir 
kadangi gali reikėti persvarstyti galiojančią tvarką,

Q. kadangi tikslas turėtų būti sudaryti kompetentingą valdybą, kuri galėtų klausimus spręsti 
objektyviai ir nepriklausomai; kadangi valdybos darbo veiksmingumas ir našumas turėtų 
būti vertinamas,

R. kadangi, nors šios srities teisės aktų leidimas gali būti sudėtingesnis ir ilgiau trunkantis 
pasirinkimas negu rekomendacijų priėmimas, privalomos teisinės galios neturinčių teisės 
aktų šiuo atveju nepakanka,

S. kadangi Komisija planuoja po rekomendacijų toliau rengti teisės aktų pasiūlymus siekiant, 
kad atlyginimų nustatymo schemos būtų protingai prižiūrimos, ir pasiūlė itin atidžiai 
persvarstyti Kapitalo poreikių direktyvą; kadangi Komisija ketina išnagrinėti papildomas 
priemones, susijusias su ne bankininkystės finansinėmis paslaugomis,

T. kadangi Komisijos rekomendacijos dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į 
biržos sąrašus, taip pat galėtų būti bendros bendrovių, kurių vertybiniai popieriai 
neįtraukti į biržos sąrašus, gairės tinkamai tvarkai kurti,

U. kadangi esminis dalykas yra tai, kad bet kokia priimta šios srities priemonė visoje ES būtų 
įgyvendinama vienodai ir nuosekliai ir kad ją įgyvendintų visos tiesiogiai susijusios šalys,

1. palankiai vertina veiksmus, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į etinius bendrovių valdymo 
aspektus, kurie, kaip parodė dabartinė finansų krizė, toli gražu nėra išspręsti; atsižvelgiant 
į šias aplinkybes pritaria dviem Komisijos parengtoms rekomendacijoms;
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2. atkreipia dėmesį, kad privalomos teisinės galios neturinčių teisės aktų šiuo atveju 
nepakanka;

3. todėl pritaria Komisijos pirmajam teisės akto pasiūlymui, kuris ES teisės aktų leidėjui 
sudaro sąlygas tinkamai atkreipti dėmesį į svarbius klausimus, t. y. Kapitalo poreikių 
direktyvos pakeitimus;

4. mano, kad reikia imtis papildomų teisinių veiksmų siekiant išspręsti problemą, jei 
bendrovėms taikomos skirtingos nacionalinės atlyginimų nustatymo taisyklės, vadovams 
persikėlus iš vienoje valstybėje narėje esančios (kontroliuojančiosios) bendrovės į kitoje 
valstybėje narėje esančią tą pačią bendrovę, arba iš vienos bendrovės perėjus į kitą, kitoje 
valstybėje narėje esančią bendrovę, arba bendrovėms naudojantis vidaus rinkos judėjimo 
laisve, pavyzdžiui, įvykus tarpvalstybiniam įmonių susijungimui;

5. ragina Komisiją nedelsiant apsvarstyti, ar reikalingi kiti šio sektoriaus finansų srities teisės 
aktų pakeitimai, taip pat ar kokios nors bendrovių teisės teisinės priemonės galėtų padėti 
išspręsti bendrovių valdymo klausimus;

6. kviečia Komisiją skatinti ir remti veiksmingą ES lygmeniu priimtų priemonių 
įgyvendinimą ir įvykdyti savo įsipareigojimą pateikti vertinimo ataskaitą apie abiejų 
rekomendacijų taikymą valstybėse narėse; atsižvelgiant į šias aplinkybes ragina Komisiją 
vertinimo ataskaitos išvadose pateikti tinkamos teisinę galią turinčios ir teisinės galios 
neturinčios veiklos, kuri gali būti būtina papildoma veikla, planą;

7. ragina valstybes nares veiksmingai įgyvendinti priemones, tokias kaip ES Akcininkų 
teisių direktyva, siekiant pašalinti kliūtis akcininkų dalyvavimui balsavime ir siekiant 
padidinti jų dalyvavimą balsavime (visų pirma tarptautiniame balsavime);

8. ragina visas suinteresuotąsias šalis aktyviai dalyvauti analizuojant verslo veiklą ir verslo 
kultūros pokyčius;

9. remia vienodo ir išsamaus vadovavimo rizikos valdymui, kuris šiuo metu fragmentiškai 
atliekamas valstybėse narėse taikant įvairius kodus ir normas, įdiegimą;

10. mano, kad Komisijos rekomendacijos dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra 
įtraukti į biržos sąrašus, galėtų būti bendros bendrovių, kurių vertybiniai popieriai 
neįtraukti į biržos sąrašus, gairės tinkamai tvarkai kurti (atsižvelgiant į šių rūšių bendrovių 
ypatumus ir skirtumus);

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


