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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par deontoloģiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrību vadību
(2009/2177(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 30. aprīļa Ieteikumu, ar ko papildina Ieteikumus 
2004/913/EK un 2005/162/EK attiecībā uz biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru 
atlīdzību1,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 30. aprīļa ieteikumu par atlīdzības politiku finanšu 
pakalpojumu nozarē2,

– ņemot vērā Komisija paziņojumu, kas papildina iepriekš minētos divus ieteikumus, kas arī 
tika publicēts 2009. gada 30. aprīlī (COM/2009/0211),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas 
tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības 
politikas uzraudzības pārbaudi (COM(2009)0362),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Direktīvu 2007/36/EK 
par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/43/EK, 
ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes
Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 
84/253/EEK4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

A. tā kā neatkarīgi no sabiedrības veida vai nozares, kurā tā darbojās, vairāki ar sabiedrību 
vadību saistīti jautājumi, kā pienākums rūpēties, pārredzamība, riska pārvaldība, padomes 
darbība vai akcionāru tiesību izmantošana ir būtiski uzņēmējdarbības veikšanas 
deontoloģijas vispārējā kontekstā; tā kā nesenā finanšu krīze pierādīja, ka šie jautājumi ir 
pastāvīgi jāanalizē, lai palīdzētu rast risinājumus, kas ļautu uzņēmumiem risināt 
pašreizējās problēmas,

B. tā kā krīze arī parādīja ciešo saikni starp riska pārvaldību un atlīdzības politiku un pēdējās 
nozīmi mehānismos, kas regulē pareizu sabiedrību darbību; šī iemesla dēļ riska pārvaldība 
būtu pienācīgi jāņem vērā, izstrādājot atlīdzības politiku tā, lai tā nevis mazinātu stimulu 

                                               
1 OV L 120, 15.5.2009., 28. lpp.
2 OV L 120, 15.5.2009., 22. lpp.
3 OV L 184, 14.7.2007., 17. lpp.
4 OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.
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sistēmu, bet drīzāk nodrošinātu, ka, ja pastāv spēcīgi stimuli, tiktu nodrošinātas vienlīdz 
spēcīgas riska pārvaldības sistēmas,

C. tā kā visu nozaru sabiedrībām ir vairākas kopīgas riska kategorijas, lai gan daži riska veidi 
ir raksturīgi konkrētām nozarēm (piemēram, riski, ar kuriem saskaras finanšu nozarē 
darbojošās sabiedrības); tā kā efektīvas riska pārvaldības trūkums bija viena no 
visspilgtākajām nesenās finanšu krīzes iezīmēm,

D. tā kā riska pārvaldība būtu jāizprot un jāpiemēro visas organizācijas līmenī un nevis tikai 
atsevišķās tās struktūrvienībās; tai arī jābūt publiskotai, pārredzamai un jāatbilst ziņojumu 
prasībām,

E. tā kā ikvienam risinājumam būtu jānodrošina, ka, uzņemoties risku, tas atbilstu 
uzņēmējdarbības un uzņēmuma stratēģijas mērķim; efektīva riska pārvaldība būtu 
jāuzskata par vienu no vissvarīgākajiem elementiem labas korporatīvās pārvaldības 
nodrošināšanai visās sabiedrībās,

F. tā kā viens no pirmajiem Komisijas veiktajiem pasākumiem pēc krīzes risināja jautājumu 
par atlīdzības politiku, papildinot Komisijas Ieteikumus 2004/913/EK un 2005/162/EK, 
kuri vērsti uz to, lai nodrošinātu atbilstošu atlīdzības politiku, nosakot labākās prakses tās 
izstrādāšanai un ievērojot jaunos ieteikumus attiecībā uz biržas sarakstā iekļautu 
sabiedrību direktoru atlīdzību, un publicējot ieteikumu par atlīdzības politiku finanšu 
nozarē,

G. tā kā atlīdzības līmenis atšķiras atkarībā no tā, vai sabiedrība (biržas sarakstā iekļauta vai 
neiekļauta) darbojas finanšu jomā, vai tā ir biržas sarakstā iekļauta, bet ar finanšu jomu 
nesaistīta sabiedrība,

H. tā kā atlīdzības kontekstā jāņem vērā dažādi jautājumi, tādi kā i) atlīdzības shēmas, tajā 
skaitā to struktūra, pārredzamība un simetrija un saikne starp atlīdzību un stimulu, ii) 
atlīdzības shēmu noteikšanas process, tajā skaitā dalībnieku, funkciju un pienākumu 
definēšana, iii) atlīdzības shēmu kontrole, īpašu uzmanību pievēršot akcionāriem,

I. tā kā daži no ieteikumos ietverto principu aspektiem nav skaidri, piemēram, darba 
efektivitātes kritēriju jēdziens, kam būtu jāpalīdz izveidot saikne starp samaksu un 
efektivitāti, jēdziens „neatbilstoša darba efektivitāte” saistībā ar maksājumiem darba 
attiecību pārtraukšanas gadījumā, maksājums sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu un 
atlīdzības mainīgās daļas finanšu pakalpojumu nozarē,

J. tā kā, ņemot vērā periodiskās grūtības noteikt saikni starp samaksu un darba efektivitāti, 
uzmanība būtu jāpievērš tā procesa efektivitātei, kurā atlīdzības politika tiek noteikta, un 
pārredzamībai, tām abām būtu jāpamatojas uz labu pārvaldību, kurā definētas iesaistīto 
personu atsevišķās funkcijas un pienākumi,

K. tā kā pieņemtajiem risinājumiem nebūtu jāseko principam „viens risinājums der visiem” 
un sabiedrībām būtu jāsaglabā elastīgums, pielāgojot sistēmas savām vajadzībām,

L. tā kā ir nepieciešams efektivitātes un atlīdzības politikas ex-post novērtējums,
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M. tā kā pārredzamība ir izrādījusies svarīgs labas pārvaldības elements; tā kā tā nebūtu 
jāattiecina tikai uz atlīdzības politikas publiskošanu, bet tai arī būtu jānozīmē uzņēmumu 
spēju izskaidrot konkrētas atlīdzības politikas izvēli,

N. tā kā direktoru atlīdzības politikas publiskošana skaidrā un viegli saprotamā veidā radītu 
priekšrocības lēmumu, īpaši akcionāru lēmumu, par atlīdzības politiku pieņemšanas 
procesā; šādu informāciju par atsevišķiem direktoriem piešķirtās atlīdzības vai citu 
priekšrocību kopsummu varētu detalizēti ietvert gada pārskatos vai atlīdzības ziņojumā,

O. tā kā attiecības ar akcionāriem būtu jānosaka par sabiedrības mērķi; tā kā to var panākt, 
izpētot citus pasākumus attiecībā uz to, kā efektīvi iesaistīt akcionārus sabiedrības 
atlīdzības politikas veidošanā (piemēram, Vācijā sabiedrības var prasīt akcionāru 
apstiprinājumu atlīdzības līmeņa politikai, izmantojot ieteikuma balsojumu), īpaši tāpēc, 
ka akcionāri ne vienmēr vēlas un ir gatavi uzņemties aktīvāku lomu; tā kā tas arī nozīmētu 
izpētīt veidus, kā nodrošināt aktīvāku nevis neaktīvu akcionāru rīcību vis-à-vis padomēm,

P. tā kā brīvprātīgi standarti ir būtiski padomes darba efektivitātes uzlabošanai, un var būt 
nepieciešama labākās prakses pārskatīšana,

Q. tā kā mērķim jābūt kompetentu padomju izveidei, kas spēj objektīvi un neatkarīgi pieņemt 
lēmumus; tā kā būtu jānovērtē padomes darba efektivitāte un lietderība,

R. tā kā tiesību aktu pieņemšana šajā jomā varētu būt grūtāks un laikietilpīgāks risinājums 
nekā ieteikumu pieņemšana, nesaistošo tiesību normu pieeja nav pietiekama,

S. tā kā Komisija plāno turpināt sniegt ieteikumus ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai 
iekļautu atalgojumu shēmas pilnvērtīgas uzraudzības darbības jomā, un īpaši ir 
ierosinājusi pārskatīt Kapitāla prasību direktīvu; tā kā Komisija plāno izvērtēt papildu 
pasākumus attiecībā uz ārpusbanku finanšu pakalpojumiem,

T. tā kā Komisijas sniegtie ieteikumi attiecībā uz biržas sarakstā iekļautām sabiedrībām 
varētu veidot vispārēju pamatnostādni biržas sarakstā neiekļautu sabiedrību labākās 
prakses izstrādei,

U. tā kā ir būtiski, lai ikvienu šajā jomā pieņemto instrumentu visā ES un visas iesaistītās 
puses īstenotu vienveidīgi un saskaņoti,

1. atzinīgi vērtē pasākumus, kas vērsti uz sabiedrību vadības deontoloģisko aspektu 
risināšanu, kas, kā atklāja nesenā finanšu krīze, vēl nepavisam nav atrisināti; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē divus Komisijas publicētos ieteikumus;

2. norāda, ka nesaistošo tiesību normu pieeja tomēr nav pietiekama;

3. tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas pirmo tiesību aktu priekšlikumu, kas ļauj ES likumdevējam 
pienācīgi risināt attiecīgos jautājumus, t. i. veikt grozījumus Kapitāla prasību direktīvā;

4. uzskata, ka jāpieņem citi tiesību akti, lai risinātu problēmu saistībā ar atšķirīgiem valsts 
atlīdzības noteikumiem sabiedrībās gadījumos, kad vadītāji pārvietojas no vienas 
dalībvalsts uz citu dalībvalsti vienas (akciju) sabiedrības ietvaros vai no vienas sabiedrības 
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uz citu sabiedrību citā dalībvalstī, vai, kad sabiedrības izmanto pārvietošanās brīvību 
iekšējā tirgū, piemēram, veicot pārrobežu sabiedrību apvienošanos;

5. mudina Komisiju nekavējoties apsvērt to, vai finanšu nozares tiesību aktos būtu 
nepieciešams veikt citus grozījumus, kā arī to, vai jauni tiesību akti komerctiesību jomā 
varētu palīdzēt atrisināt korporatīvās pārvaldības problēmas;

6. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt efektīvu ES līmenī pieņemto pasākumu īstenošanu un 
pildīt savas saistības, iesniedzot novērtējuma ziņojumu par abu ieteikumu piemērošanu 
dalībvalstīs; šajā kontekstā aicina Komisiju novērtējuma ziņojuma secinājumos iekļaut 
grafiku ar atbilstošiem leģislatīviem un neleģislatīviem pasākumiem, kuriem būtu jāveic 
pārbaude;

7. aicina dalībvalstis efektīvi īstenot tādus pasākumus kā ES Akcionāru tiesību direktīva, lai 
novērstu šķēršļus un veicinātu akcionāru iesaistīšanos balsošanā, īpaši attiecībā uz 
pārrobežu balsošanu;

8. aicina akcionārus aktīvi iesaistīties komercprakses pārskatīšanā un uzņēmējdarbības 
kultūras mainīšanā;

9. atbalsta vienveidīgas un visaptverošas pamatnostādnes izveidošanu attiecībā uz riska 
pārvaldību, uz ko pašreiz šķietami attiecas dažādi kodeksi un standarti, ko dalībvalstīs 
piemēro tikai fragmentāri;

10. uzskata, ka Komisijas ieteikumi attiecībā uz biržas sarakstā iekļautām sabiedrībām varētu 
veidot vispārīgu pamatnostādni labākās prakses attīstīšanai biržas sarakstā neiekļautām 
sabiedrībām, ievērojot to specifiku un atšķirības;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


