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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä
(2011/2181(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission 5. huhtikuuta 2011 julkaiseman vihreän kirjan EU:n yritysten 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä (KOM(2011)0164),

– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman yrityshallintoon 
liittyvistä eettisistä kysymyksistä1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus-
ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

Yleinen lähestymistapa

1. pitää myönteisenä EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan kehyksen 
tarkistamista, johon komissio teki aloitteen vihreässä kirjassa;

2. pitää kuitenkin valitettavana, että joitakin yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään 
liittyviä tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi päätöksenteko hallituksessa, johtajien vastuu, 
johtajien riippumattomuus, eturistiriidat ja sidosryhmien osallistuminen, on jätetty vihreän 
kirjan ulkopuolelle;

3. korostaa tämän vuoksi, että on kiinnitettävä huomiota siihen tärkeään tehtävään, joka eri 
lautakunnilla ja komiteoilla (tarkastuslautakunta, palkkiolautakunta, nimityskomitea) on 
yrityksen hyvässä hallinnossa, ja kehottaa komissiota lujittamaan niiden roolia;

4. on sitä mieltä, että yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevia EU:n 
perustoimenpiteitä olisi sovellettava kaikkiin julkisesti noteerattuihin yrityksiin niiden 
koosta riippumatta; 

5. huomauttaa, että kyseiset toimenpiteet olisi suhteutettava yrityksen kokoon, 
monimutkaisuuteen ja tyyppiin; ehdottaa, että sovellettavien toimenpiteiden 
määrittämiseksi olisi sovittava työntekijöiden lukumäärälle ja/tai liikevaihdolle 
asetettaviin kynnysarvoihin perustuvasta järjestelmästä;

6. katsoo, että tietyn koon ylittävien noteeraamattomien yritysten olisi noudatettava tiettyjä 
yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevia toimenpiteitä;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0165.
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Yritysten hallitukset

7. korostaa, että yleissääntönä olisi oltava, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan 
velvollisuudet erotetaan selkeästi toisistaan; panee kuitenkin merkille, että kyseinen 
sääntö olisi suhteutettava yrityksen kokoon ja erityispiirteisiin ja että yhtiökokouksen olisi 
päätettävä asiasta;

8. painottaa, että hallituksissa on oltava taidoiltaan, kokemuksiltaan ja taustoiltaan erilaisia 
riippumattomia henkilöitä, että hallituksen kokoonpanon olisi oltava oikeassa suhteessa 
yrityksen toiminnan monimutkaisuuteen ja että on puheenjohtajan tehtävä varmistaa, että 
hallituksessa on tasapuolisesti edustettuina erilaisia taitoja;

9. on sitä mieltä, että valintamenettelyt olisi määriteltävä tarkkaan ja niihin olisi sovellettava 
"noudata tai selitä" -periaatetta;

10. kehottaa lisäämään naisten määrää hallituksissa ottamalla käyttöön joustavien kiintiöiden 
järjestelmän; 

11. korostaa, että johtajien on käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen; ei 
kuitenkaan suosittele yhtä yleispätevää sääntöä ja katsoo, että kukin yritys voisi itse 
päättää johtajien toimikausien määrälle asetettavista rajoituksista;

12. on samaa mieltä siitä, että säännöllisin väliajoin suoritettavat ulkoiset arvioinnit ovat 
hyödyllisiä välineitä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän tehokkuuden 
arvioimiseksi; katsoo kuitenkin, että ulkoiset arvioinnit eivät saisi olla pakollisia;

13. kannustaa palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevien tietojen ilmoittamista sekä vuotuisen 
palkka- ja palkkioselvityksen antamista ja katsoo, että niille olisi saatava yhtiökokouksen 
hyväksyntä; korostaa kuitenkin, että toimivan johdon ja toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtajien yksittäisiä palkkioita koskevien tietojen ilmoittaminen loukkaisi 
oikeutta yksityisyyteen ja sitä olisi vältettävä, ellei asianomainen henkilö anna siihen 
suostumustaan;

14. huomauttaa, että yrityksen hallituksella on vastuu yrityksen strategian, myös yhtiön 
riskipolitiikan, tarkistamisesta ja hyväksymisestä, ja siitä olisi raportoitava 
asianmukaisesti osakkeenomistajille; katsoo, että tämän olisi katettava myös 
yhteiskunnalliset ja ympäristöriskit, jos niillä on merkittävää vaikutusta yhtiöön, kuten 
EU:n lainsäädäntö jo edellyttää;

Osakkeenomistajat 

15. uskoo, että osakkeenomistajien sitoutumista yritykseen olisi kannustettava korostamalla 
heidän rooliaan, mutta sitoutumisen olisi oltava osakkeenomistajien vapaassa harkinnassa 
eikä koskaan pakollista;

16. panee merkille, että osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi1 kannattaa 
osakkeenomistajien yhtäläisen kohtelun periaatetta, minkä vuoksi kaikilla 

                                               
1 Osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä 11 päivänä heinäkuuta 
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osakkeenomistajilla (niin institutionaalisilla kuin muilla) olisi oltava oikeus saada samat 
tiedot yrityksestä osuutensa suuruudesta riippumatta;

17. korostaa, että institutionaalisilla sijoittajilla on perusvelvollisuus suojella sijoituksiaan, ja 
niiden on valvottava nimittämäänsä omaisuudenhoitajaa strategioiden, kustannusten, 
kaupankäynnin ja sen osalta, kuinka laajasti omaisuudenhoitajat sitoutuvat 
kohdeyrityksiin, ja tämän vuoksi vaatia asianmukaista avoimuutta 
omaisuudenhoitotehtävien tuloksista;

18. katsoo tässä yhteydessä, että institutionaalisten sijoittajien olisi voitava suunnitella 
asianmukaiset kannustinrakenteet ammatillisessa suhteessaan omaisuudenhoitajien 
kanssa;

19. huomauttaa, että eturistiriidat, myös mahdolliset eturistiriidat, olisi aina julkistettava, ja 
EU:n tasolla tarvitaan asianmukaisia toimia;

20. kehottaa komissiota tarkistamaan osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä siten, 
että siinä säädetään sähköisen äänestyksen pakollisesta käyttöönotosta, jotta voidaan 
kannustaa osakkeenomistajien sitoutumista, erityisesti äänioikeuksien käyttöä maiden 
rajojen yli; 

21. muistuttaa komissiota siitä, että "yhteistoiminnalle" tarvitaan selkeä ja tarkkaan rajattu 
määritelmä, sillä yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen on yksi suurimmista 
osakkeenomistajien yhteistyön tiellä olevista esteistä; 

22. uskoo, että valtakirjoja koskevien neuvontapalvelujen tarjoajilla on erittäin tärkeä tehtävä, 
mutta niiden toimintaan kohdistuu usein eturistiriitoja; kehottaa komissiota jatkamaan 
valtakirjoja koskevien neuvontapalvelujen säätelyä ja kiinnittämään tässä erityistä 
huomiota avoimuuteen ja eturistiriitoihin liittyviin kysymyksiin; on sitä mieltä, että 
valtakirjoja koskevien neuvontapalvelujen tarjoajat eivät saisi tarjota konsulttipalveluja 
kohdeyritykselle;

23. katsoo, että yrityksillä olisi oltava oikeus tietää omistajiensa henkilöllisyys ja että 
merkittäviä osakkuuksia koskevien tietojen ilmoittamiselle olisi asetettava EU:n tasolla 
yhdenmukaistamista koskevat vähimmäisvaatimukset;

24. huomauttaa, että vähemmistöosakkaiden suojelusta säädetään kansallisissa 
yrityslainsäädännöissä, kun taas unionin toimilla voitaisiin edistää valtakirjalla 
äänestämistä; 

25. kannattaa yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää käsittelevän eurooppalaisen 
foorumin 10. maaliskuuta 2011 lähipiirin liiketoiminnasta julkisesti noteeratuissa yhtiöissä 
antamaan selvitykseen sisältyviä suuntaviivoja; kannustaa komissiota toteuttamaan EU:n 
tasolla joitakin toimia ei-sitovan lainsäädännön, esimerkiksi suositusten, keinoin;

                                                                                                                                                  
2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY. 
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26. on sitä mieltä, että työntekijöiden osakkuusjärjestelmiä olisi säädeltävä jäsenvaltioiden 
tasolla ja kysymys olisi jätettävä työnantajien ja työntekijöiden neuvoteltavaksi; katsoo, 
että järjestelmään osallistumisen olisi aina oltava vapaaehtoista; 

"Noudata tai selitä" -periaate

27. uskoo, että "noudata tai selitä" -periaate on hyödyllinen väline yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmässä; kannattaa yrityksen valitsemien käytännesääntöjen pakollista 
noudattamista; katsoo, että mahdollinen poikkeaminen käytännesäännöistä olisi selitettävä 
asianmukaisesti ja tämän selityksen lisäksi yritysten hallinnointi ja ohjausjärjestelmää 
koskeva vaihtoehtoinen toimenpide olisi kuvattava ja selitettävä; 

o

o          o

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


