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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistiku kohta
(2011/2181(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 5. aprill 2011 avaldatud rohelist raamatut „Äriühingu 
üldjuhtimise ELi raamistik” (KOM(2011)0164), 

– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni äriühingute juhtimisega seotud 
deontoloogiliste küsimuste kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

Üldpõhimõtted

1. väljendab rahulolu selle üle, et komisjon on oma rohelise raamatuga algatanud äriühingu 
üldjuhtimise ELi raamistiku läbivaatamise; 

2. peab aga kahetsusväärseks, et rohelisest raamatust on välja jäänud olulisi äriühingu 
üldjuhtimisega seotud küsimusi, näiteks nõukogu otsustuspädevus, direktorite vastutus, 
direktorite sõltumatus, huvide konflikt ja sidusrühmade kaasamine; 

3. rõhutab sellega seoses, et tähelepanu tuleb pöörata mitmesuguste komiteede 
(auditikomitee, töötasukomitee, ametisse nimetamise komitee) tähtsale osale heas 
ühingujuhtimise tavas, ja nõuab, et komisjon tugevdaks nende osa;

4. on veendunud, et ELi äriühingu üldjuhtimise meetmete põhikogum peaks kehtima kõikide 
börsil noteeritud äriühingute kohta, sõltumata nende suurusest; 

5. märgib, et need meetmed peaksid olema vastavuses äriühingu suuruse, keerukuse ja 
liigiga; selleks, et määrata, milliseid meetmeid kohaldada, tuleks luua künniste süsteem, 
mille aluseks on äriühingu töötajate arv ja/või käive;

6. on seisukohal, et börsil noteerimata äriühingud, mille suurus on üle teatava piiri, peaksid 
järgima teatavaid äriühingu üldjuhtimise meetmeid;

Direktorite nõukogu

7. rõhutab, et üldiselt peaks direktorite nõukogu esimehe ja tegevjuhi ülesannete vahel olema 
selge eraldusjoon; märgib aga, et selle reegli järgimisel tuleks arvestada äriühingu suurust 
ja iseärasusi ning sellekohase otsuse peaks tegema aktsionäride koosolek; 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0165.
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8. rõhutab, et nõukogus peab olema sõltumatuid, mitmekesiste oskuste ja kogemustega ning 
üksteisest erineva taustaga isikuid, rõhutab, et selles osas tuleks nõukogu koosseisu 
kohandada vastavalt äriühingu tegevuse keerukusele, ning rõhutab, et erisuguste oskuste 
tasakaalustatud esindatuse tagamine nõukogus on nõukogu esimehe ülesanne;

9. on arvamusel, et töölevõtmise kriteeriumid peaksid olema konkreetsed ja nende puhul 
peaks kehtima põhimõte „täida või selgita” („comply or explain”);

10. nõuab, et paindlike kvootide süsteemi abil suurendataks naiste arvu nõukogudes;

11. rõhutab, et direktorid peavad oma ülesannete täitmisele pühendama piisavalt aega; on aga 
seisukohal, et kõikidele ühetaoliste reeglite kohaldamine ei ole soovitav ja iga äriühing 
peaks eraldi kindlaks määrama, kui mitmesse nõukokku üks direktor tohib maksimaalselt 
kuuluda;

12. jagab seisukohta, et regulaarselt tehtavad välishindamised on kasulik moodus äriühingu 
üldjuhtimise praktika tulemuslikkuse hindamiseks; on aga arvamusel, et välishindamine ei 
peaks olema kohustuslik; 

13. soovitab avalikustada töö tasustamise kriteeriumid ja töötasude aastaaruande, mille peaks 
heaks kiitma aktsionäride koosolek; rõhutab aga, et tegevjuhtkonda kuuluvate ja 
tegevjuhtkonda mittekuuluvate direktorite individuaalse tasustamise avalikustamine 
kujutaks endast eraelu puutumatuse õiguse rikkumist ja sellest tuleks hoiduda, kui 
asjaomane isik selleks nõusolekut ei anna; 

14. märgib, et nõukogu on organ, kelle ülesanne on läbi vaadata ja heaks kiita äriühingu 
strateegia, mis hõlmab ka äriühingu suhtumist riskidesse, ning nõukogu peaks selle 
asjakohaselt teatavaks tegema aktsionäridele; on seisukohal, et keskkonnaga seotud ja 
sotsiaalseid riske tuleks arvesse võtta sel määral, kui neil on arvestatav mõju äriühingule, 
ja vastavalt ELi õigusaktides juba sätestatud nõuetele;

Aktsionärid 

15. on veendunud, et aktsionäride aktiivset seotust äriühinguga tuleks soodustada nende rolli 
tähtsustamise kaudu, kuid nende kaasamine peaks toimuma vabatahtlikkuse alusel ja mitte 
mingil juhul kohustuslikus korras; 

16. märgib, et aktsionäride õigusi käsitlevas direktiivis1 kinnitatakse aktsionäride võrdse 
kohtlemise põhimõtet ning seetõttu on kõikidel aktsionäridel (olgu nad institutsioonilised 
või mitte) õigus saada äriühingult ühesugust teavet sõltumatult oma osaluse suurusest;

17. rõhutab, et institutsioonilistel investoritel on põhimõtteline kohustus kaitsta oma 
investeeringuid ning ülesanne teostada järelevalvet enda nimetatud varahaldurite tegevuse 
üle, pidades silmas strateegiat, kulusid, kauplemist ja varahalduri osalemise ulatust 
investeerimisobjektiks olevas äriühingus, ning seetõttu peavad nad nõudma läbipaistvust 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta direktiiv 2007/36/EÜ noteeritud äriühingute aktsionäride 
teatavate õiguste kasutamise kohta.
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usaldussuhtest tulenevate kohustuste täitmisel; 

18. on sellega seoses seisukohal, et kutsealastes suhetes varahalduritega peaksid 
institutsioonilised investorid saama vabalt luua ergutusmehhanisme;

19. märgib, et huvide konfliktid, sealhulgas potentsiaalsed huvide konfliktid tuleb alati 
avalikustada ning ELi tasandil on vajalikud sellekohased meetmed;

20. palub komisjonil muuta aktsionäride õigusi käsitlevat direktiivi selliselt, et teha 
kohustuslikuks elektroonilise hääletuse kasutuselevõtmine, et soodustada aktsionäride 
osalemist, pidades eriti silmas välisaktsionäre; 

21. tuletab komisjonile meelde, et vaja on selgepiiriliselt määratleda kooskõlastatud 
tegutsemise („acting in concert”) mõiste, kuna ühiste eeskirjade puudumine on üks 
peamisi aktsionäride koostööd takistavaid probleeme; 

22. on seisukohal, et volitustega seotud nõustamisteenuste osutajate tegevus on väga tähtis, 
kuid sellega seoses esineb sageli huvide konflikte; palub komisjonil täpsemini reguleerida 
volitustega seotud nõustamisteenuste osutamist ning pöörata sealjuures erilist tähelepanu 
läbipaistvuse ja huvide konflikti probleemidele; on arvamusel, et volitustega seotud 
nõustamisteenuste osutajatel peaks olema keelatud osutada nõustamisteenuseid 
investeerimisobjektiks olevatele äriühingutele;

23. on seisukohal, et äriühingutel peaks olema õigus omada teavet oma omanike kohta ning 
ELi tasandil tuleks kehtestada ühtlustavad miinimumnõuded osaluste avalikustamise 
kohta;

24. märgib, et vähemusaktsionäride kaitse on küsimus, mida reguleeritakse liikmesriikide 
äriühinguõiguse sätetega, liidu meetmed võiksid aga olla kasulikud, et soodustada 
hääletamist volituse alusel;

25. tunnustab suuniseid, mis sisalduvad Euroopa ettevõtete üldjuhtimise foorumi 10. märtsi 
2011. aasta avalduses, mis käsitleb börsil noteeritud ühingute seotud osapooltega 
tehtavaid tehinguid; soovitab komisjonil rakendada ELi tasandil mõningaid mittesiduvaid 
õiguslikke meetmeid – näiteks soovituse vormis;

26. on seisukohal, et töötajate osaluse moodused tuleks reguleerida liikmesriikide tasandil 
ning lasta tööandjatel ja töötajatel nende üle läbirääkimisi pidada; sellise osaluse võimalus 
peaks alati olema vabatahtlik;

„Täida või selgita” raamistik

27. on seisukohal et „täida või selgita”-süsteem on äriühingu üldjuhtimisel kasulik vahend;
peab õigeks äriühingu valitud käitumisjuhendi kohustuslikku järgimist; on seisukohal, et 
iga kõrvalekaldumist käitumisjuhendist tuleks asjakohaselt selgitada ja lisaks sellele 
kirjeldusele tuleks kirjeldada ja selgitada alternatiivselt rakendatud üldjuhtimise meedet;
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28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


