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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl dabartinės Europos įmonių valdymo sistemos
(2011/2181(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Komisijos žaliąją knygą „ES įmonių valdymo 
sistema“ (COM(2011)0164), 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl deontologijos klausimų, 
susijusių su įmonių valdymu1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones 
(A7-0000/2011),

Bendras požiūris

1. palankiai vertina Komisijos persvarstytą ES įmonių valdymo sistemą, visų pirma 
numatytą žaliojoje knygoje; 

2. tačiau apgailestauja, kad labai svarbūs įmonių valdymo klausimai, pavyzdžiui, valdybos 
sprendimų priėmimas, direktorių atsakomybė, direktorių nepriklausomybė, interesų 
konfliktai arba akcininkų dalyvavimas, žaliojoje knygoje neaptariami; 

3. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia atkreipti dėmesį į svarbų įvairių komitetų (audito, 
atlyginimo ir skyrimo į pareigas) vaidmenį tinkamai valdant įmones ir ragina Komisiją jų 
vaidmenį sustiprinti;

4. mano, kad pagrindinių ES įmonių valdymo priemonių rinkinys turėtų būti taikomas 
visoms biržinėms bendrovėms, neatsižvelgiant į jų dydį; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad šios priemonės turėtų būti taikomos proporcingai atsižvelgiant į 
bendrovių dydį, sudėtingumą ir tipą; siūlo tam, kad būtų galima nustatyti, kurias 
priemones taikyti, parengti ribinių dydžių sistemą, pagrįstą darbuotojų skaičiumi ir (arba) 
apyvarta;  

6. mano, kad didesnės negu tam tikro dydžio nebiržinės bendrovės turėtų laikytis tam tikrų 
įmonių valdymo reikalavimų;

Direktorių valdyba

7. pabrėžia, kad apskritai turėtų būti aiškiai atskirtos direktorių valdybos pirmininko ir 
generalinio direktoriaus pareigos; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad ši taisyklė turėtų būti 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0165.
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taikoma proporcingai pagal bendrovių dydį ir ypatumus ir kad šį sprendimą turėtų priimti 
akcininkų susirinkimas; 

8. pabrėžia, kad valdyboje turėtų būti asmenys, turintys įvairius įgūdžius, patirtį ir 
išsilavinimą ir kad šis valdybos sudėties aspektas turėtų būti pritaikytas prie bendrovės 
veiklos sudėtingumo, taip pat, kad pirmininkas atsako už tinkamą įvairių įgūdžių 
pusiausvyrą valdyboje;

9. laikosi nuomonės, kad įdarbinimo politika turėtų būti konkreti ir kad jai turėtų būti 
taikomas principas „laikykis taisyklių arba pasiaiškink“;

10. ragina, kad daugiau moterų būtų valdybose taikant lanksčių kvotų sistemą; 

11. pabrėžia, kad direktoriai turtų skirti pakankamai laiko savo pareigų vykdymui; tačiau 
mano, kad nereikėtų taikyti vienodų taisyklių visiems ir kad tinkamas valdybos dydis, kai 
kiekvienas direktorius būtų naudingas, turėtų būti numatomas kiekvienai bendrovei 
atkirai;

12. pritaria tam, kad periodiniai išorės vertinimai yra naudingi siekiant įvertinti įmonių 
valdymo tvarkos efektyvumą; tačiau laikosi nuomonės, kad jie neturėtų būti privalomi; 

13. skatina metinėje atlyginimų nustatymo ataskaitoje, kurią turėtų tvirtinti akcininkų 
susirinkimas, atskleisti atlyginimų nustatymo politiką; tačiau pabrėžia, kad atskleisti 
informaciją apie individualius vykdomųjų direktorių ir direktorių konsultantų atlyginimus 
būtų privatumo pažeidimas, taigi to reikėtų vengti, išskyrus atvejus kai gaunamas susijusio 
asmens sutikimas; 

14. pabrėžia, kad valdyba yra organas, atsakingas už bendrovės strategijos, kuri apima 
bendrovės požiūrį į riziką, peržiūrą ir patvirtinimą, todėl ji turėtų tinkamai atsiskaityti 
akcininkams; mano, kad aplinkosaugos ir socialinę riziką reikėtų įtraukti, jeigu jos daro 
tikrą poveikį bendrovei, kaip tai numatyta ES teisės aktuose;

Akcininkai 

15. mano, kad akcininkų dalyvavimas bendrovėje turėtų būti skatinamas suteikiant jiems 
svarbesnį vaidmenį, tačiau galimybė dalyvauti turėtų būti laisvai pasirenkama, o ne 
įpareigojimas; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Akcininkų teisių direktyvoje1 patvirtinamas lygių akcininkų 
galimybių principas ir tai, kad visi akcininkai (instituciniai ir neinstituciniai) turi teisę iš 
bendrovės gauti tą pačią informaciją nepriklausomai nuo jų akcijų paketo;

17. pabrėžia, kad instituciniai investuotojai turi pagrindinę pareigą saugoti savo investicijas ir 
atsako už savo paskirto turto valdytojo stebėseną strategijų, sąnaudų, prekybos ir turto 
valdytojo kompetencijos dalyvauti bendrovėje į kurią investuojama aspektais, taigi turi 

                                               
1 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/36/EB 2007 m. liepos 11 d. dėl naudojimosi tam tikromis 
akcininkų teisėmis bendrovėse, kurių akcijos įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje.
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reikalauti, kad patikėtinio pareigos būtų atliekamos pakankamai skaidriai; 

18. atsižvelgdamas į tai laikosi nuomonės, kad instituciniai investuotojai, savo profesiniuose 
santykiuose su turto valdytojais, turėtų turėti galimybę numatyti atitinkamas paskatų 
sistemas;

19. pažymi, kad interesų konfliktai, įskaitant potencialius interesų konfliktus, turėtų būti 
visada atskleidžiami ir kad reikia ES lygiu imtis atitinkamų veiksmų;

20. ragina Komisiją taip iš dalies pakeisti Akcininkų teisių direktyvą, kad būtų numatytas 
privalomas elektroninis balsavimas siekiant skatinti akcininkus, ypač tarpvalstybinius 
akcininkus, dalyvauti; 

21. primena Komisijai, kad reikia aiškios suderintų veiksmų apibrėžties, kadangi tai, jog 
trūksta vienodų taisyklių, yra viena iš pagrindinių kliūčių akcininkams bendradarbiauti; 

22. mano, kad įgaliotieji konsultantai atlieka labai svarbų vaidmenį, tačiau jų veikla dažnai 
susijusi su interesų konfliktais; ragina Komisiją labiau reglamentuoti įgaliotųjų 
konsultantų veiklą ypatingą dėmesį atkreipiant į skaidrumą ir interesų konflikto 
klausimus; laikosi nuomonės, kad įgaliotiesiems konsultantams neturėtų būti leidžiama 
teikti konsultavimo paslaugų bendrovei, į kurią investuojama;

23. mano, kad bendrovėms turėtų būti leista sužinoti, kas yra jų savininkai ir kad ES lygiu 
turėtų būti numatyti minimalūs suderinimo reikalavimai, susiję su akcijų paketo savininko 
atskleidimu;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad smulkiųjų akcininkų apsauga yra klausimas, kuris turėtų būti 
sprendžiamas nacionaliniuose bendrovių teisės aktuose, o Sąjungos veiksmai galėtų būti 
naudingi skatinant balsavimą pagal įgaliojimą;

25. pritaria 2011 m. kovo 10 d. Europos įmonių valdymo forumo dėl biržinių ekonominės 
veiklos subjektų susijusių šalių sandorių pranešime paskelbtoms gairėms; ragina Komisiją 
imtis veiksmų ES lygiu priimant privalomos teisinės galios neturinčius teisės aktus, 
pavyzdžiui, rekomendacijas;

26. mano, kad akcijų nuosavybės suteikimo darbuotojams schemų klausimas turėtų būti 
reglamentuojamas valstybių narių lygiu ir paliktas darbdavių ir darbuotojų deryboms: 
galimybė tokioje schemoje dalyvauti visada turi būti savanoriška;

Sistema „laikykis arba paaiškink“ 

27. mano, kad sistema „laikykis arba paaiškink“ yra svarbi įmonių valdymo priemonė; pritaria 
tam , kad bendrovių pasirinkto elgesio kodekso būti privalomai laikomasi; mano, kad bet 
koks nukrypimas nuo elgesio kodekso turėtų būti tinkamai paaiškintas, taip pat kartu 
pritaikyta alternatyvi įmonių valdymo priemonė turėtų būti apibrėžta ir paaiškinta;

o

o o



PE475.797v01-00 6/6 PR\882011LT.doc

LT

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


