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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o deontoloških vprašanjih glede upravljanja družb
(2009/2177(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije z dne 30. aprila 2009 o dopolnitvi priporočil
2004/913/ES in 2005/162/ES glede sistema prejemkov direktorjev javnih družb1,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije z dne 30. aprila 2009 o plačnih politikah v sektorju 
finančnih storitev2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije, priloženega zgoraj navedenima priporočiloma
Komisije, ki je bilo prav tako objavljeno 30. aprila 2009 (COM(2009) 211 konč.),

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 
2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za 
dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov 
(COM(2009) 362 konč.),

– ob upoštevanju Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi3,

– ob upoštevanju Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 
84/253/EGS4,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (A7-0000/2010),

A. ker so ne glede na vrsto družbe ali sektor, v katerem deluje, številna vprašanja glede 
upravljanja družb pomembna v splošnem okviru deontologije vodenja poslov, kot so 
dolžnost skrbnega ravnanja, preglednost, obvladovanje tveganja, delovanje odborov ali 
izvajanje pravic delničarjev; ker je nedavna finančna kriza pokazala, da je treba ta 
vprašanja redno analizirati za iskanje rešitev, ki družbam omogočajo spopadanje s 
trenutnimi izzivi,

B. ker je kriza prav tako razkrila tesne povezave med upravljanjem tveganja in politiko 
prejemkov ter pomembnost zadnje v mehanizmih, s katerimi se ureja pravilno delovanje 
družb; zato je treba pri vzpostavljanju politike prejemkov ustrezno upoštevati upravljanje 

                                               
1 UL L 120, 15.5.2009, str. 28.
2 UL L 120, 15.5.2009, str. 22.
3 UL L 184, 14.7.2007, str. 17.
4 UL L 157, 9.6.2006, str. 87.
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tveganja tako, da to ne ogroža sistema olajšav, ampak zagotavlja, da se ob močnih 
spodbudah poskrbi za zagotovitev enako močnih sistemov za upravljanje tveganja,

C. ker je družbam v vseh sektorjih skupnih veliko kategorij tveganja, čeprav so nekatere 
vrste tveganja značilne za neko področje (na primer družbe, ki se spopadajo s tveganji in 
delujejo v finančnem sektorju); ker je bilo neuspešno upravljanje tveganja ena od 
najočitnejših značilnosti nedavne finančne krize,

D. ker je treba upravljanje tveganja razumeti in uporabljati na ravni celotne organizacije, in 
ne le na ravni posameznih operativnih enot; prav tako morajo za upravljanje tveganja 
veljati razkrivanje, preglednost in obvezno poročanje,

E. ker bi morala vsaka rešitev v primeru prevzema tveganja zagotavljati usklajenost z 
namenom poslovanja in strategijo družbe; učinkovito upravljanje tveganja je treba 
obravnavati kot enega najpomembnejših elementov dobrega upravljanja družb v vseh 
družbah,

F. ker se je z enem prvih ukrepov, ki jih je Komisija sprejela po krizi, obravnavalo vprašanje 
politike prejemkov, in sicer z dopolnitvijo priporočil Komisije 2004/913/ES in 
2005/162/ES, katerih namen je zagotoviti ustrezno politiko prejemkov z določitvijo 
najboljših praks za sestavo te politike z novim priporočilom glede sistema prejemkov 
direktorjev javnih družb in objavo priporočila o politikah prejemkov v sektorju finančnih 
storitev,

G. ker se stopnja priporočila spreminja glede na to, ali je družba finančna (če kotira na borzi 
ali ne) ali kotira na borzi, vendar ni finančna družba,

H. ker je treba v smislu prejemkov obravnavati več točk, kot so (i) sheme prejemkov, 
vključno z njihovo strukturo, preglednostjo in sorazmernostjo ter povezavo med prejemki 
in olajšavami, (ii) postopek oblikovanja sheme prejemkov, vključno z opredelitvijo 
udeležencev, vlog in odgovornosti, (iii) nadzor nad shemo prejemkov, s posebnim 
poudarkom na delničarjih,

I. ker nekateri vidiki načel iz priporočil, kot sta pojem merila uspešnosti, ki bi morala 
olajšati vzpostavljanje povezave med plačilom in uspešnostjo, pojem „neustrezni 
rezultati“ v primeru odpravnin, ter odpravnine in variabilni del prejemkov v sektorju 
finančnih storitev še vedno niso jasni,

J. ker se je treba glede na ponavljajoče se težave v zvezi z opredeljevanjem povezave med 
plačilom in uspešnostjo osredotočiti na učinkovitost postopka oblikovanja politike 
prejemkov in preglednost, pri čemer mora oboje temeljiti na dobrem upravljanju z 
opredeljenimi in ločenimi vlogami ter odgovornostmi udeležencev,

K. ker se pri nobeni sprejeti rešitvi ne sme upoštevati načelo „eno merilo za vse“ in morajo 
družbe ohraniti prožnost pri prilagajanju sistemov svojim potrebam,

L. ker je potrebna naknadna ocena uspešnosti in politike prejemkov,
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M. ker je preglednost dokazano pomemben element dobrega upravljanja; ker se ne sme 
omejiti le na razkrivanje, ampak mora pomeniti, da lahko družbe pojasnijo, zakaj so
izbrale določeno politiko prejemkov,

N. ker bi moralo jasno in enostavno razumljivo razkrivanje politike o prejemkih direktorjev 
načeloma koristiti postopku sprejemanja odločitev o politiki prejemkov, zlasti za 
delničarje; tako razkrivanje lahko zajema podrobno razkritje v letnih računovodskih 
izkazih ali poročilu o prejemkih o skupnih prejemkih ali drugih ugodnostih, ki so jih 
prejeli posamezni direktorji,

O. ker mora biti cilj družbe konstruktivno udejstvovanje delničarjev; ker to zahteva 
preučevanje drugih ukrepov za učinkovito vključevanje delničarjev v oblikovanje politike 
prejemkov v družbi (kot je možnost, uvedena v Nemčiji, da družbe s posvetovalnim 
glasovanjem prosijo za mnenje delničarjev o politiki stopenj prejemkov), zlasti zato, ker 
delničarji niso vedno voljni ali pripravljeni prevzeti aktivnejše vloge; ker bi to prav tako 
pomenilo, da je treba preučiti načine za zagotavljanje proaktivnejšega ravnanja delničarjev 
v primerjavi z odbori, ne zgolj njihovega odzivanja na zadeve,

P. ker so prostovoljni standardi bistveni za izboljšanje uspešnosti odborov, pri čemer je 
morda potreben pregled dobrih praks,

Q. ker mora biti cilj oblikovanje pristojnih odborov, ki so sposobni objektivne in neodvisne 
presoje; ker je treba oceniti uspešnost in učinkovitost odborov,

R. ker pristop z nezavezujočimi pravnimi instrumenti ni zadovoljiv, čeprav je lahko 
sprejemanje zakonodaje na tem področju težje in zamudnejše od sprejemanja priporočil,

S. ker Komisija namerava nadgraditi priporočila z zakonodajnimi predlogi za vključitev 
sistemov prejemkov na področje uporabe bonitetnega nadzora in je predlagala zlasti 
spremembo Direktive o kapitalskih zahtevah; ker Komisija namerava preučiti dodatne 
ukrepe v zvezi z nebančnimi finančnimi storitvami,

T. ker bi lahko priporočila, ki jih je Komisija izdala v zvezi z javnimi družbami, pomenila 
splošno smernico za razvoj najboljših praks v družbah, ki ne kotirajo na borzi,

U. ker je enotno in skladno izvajanje vsakega predpisa, ki je bil sprejet na tem področju v EU 
in so ga sprejele vse zadevne strani, bistveno,

1. pozdravlja ukrepe, namenjene za obravnavo deontoloških vidikov upravljanja družb, ki 
glede na razkritja nedavne finančne krize še vedno ostajajo nerešena; v zvezi s tem 
pozdravlja obe priporočili, ki ju je izdala Komisija;

2. poudarja, da pristop z nezavezujočimi pravnimi instrumenti vseeno ni zadovoljiv;

3. zato pozdravlja prvi zakonodajni predlog Komisije, ki zakonodajalcu EU omogoča 
primerno obravnavo zadevnih vprašanj, tj. spremembo Direktive o kapitalskih zahtevah;

4. meni, da so potrebni nadaljnji zakonodajni ukrepi za reševanje težave različnih 
nacionalnih pravil o prejemkih za družbe v primerih selitev direktorjev iz ene države 
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članice v drugo v okviru (krovne) družbe ali iz ene družbe v drugo v različnih državah 
članicah ali če družbe izkoriščajo prosti pretok na notranjem trgu, na primer s čezmejnimi 
združitvami;

5. poziva Komisijo, naj takoj preuči, ali so potrebne nadaljnje spremembe področne 
zakonodaje na finančnem področju in tudi ali bi lahko nekateri zakonodajni predpisi na 
področju prava družb pomagali pri reševanju vprašanj o upravljanju družb;

6. poziva Komisijo, naj spodbuja in podpira učinkovito izvajanje ukrepov, sprejetih na ravni 
EU, ter izpolni svojo obveznost predložitve poročila o vrednotenju izvajanja obeh 
priporočil v državah članicah; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj v sklepe poročila o 
vrednotenju vključi časovni razpored primernih zakonodajnih in nezakonodajnih 
dejavnosti, ki bi lahko bile nujne v nadaljevanju;

7. poziva države članice k učinkovitemu izvajanju ukrepov, kot je Direktiva EU o pravicah 
delničarjev, da se odpravijo ovire za sodelovanje delničarjev pri glasovanju in da se to
poveča, zlasti v zvezi s čezmejnim glasovanjem;

8. poziva vse delničarje, naj se dejavno vključujejo v pregled poslovnih praks in spremembe
v kulturi poslovanja;

9. podpira uvedbo enotnih in celovitih smernic v zvezi z upravljanjem tveganja, za katero se 
zdaj zdi, da se samo deloma obravnava v različnih kodeksih in standardih, ki veljajo le v 
državah članicah;

10. meni, da bi bila lahko priporočila Komisije v zvezi z javnimi družbami splošne smernice 
za razvoj najboljših praks v družbah, ki ne kotirajo na borzi, ob upoštevanju posebnosti in 
razlik;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


