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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par korporatīvās vadības satvaru Eiropas uzņēmumiem
(2011/2181(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 5. aprīļa Zaļo grāmatu par ES korporatīvās vadības 
satvaru (COM(2011)0164),

– ņemot vērā 2010. gada 18. maija rezolūciju par uzņēmumu vadības deontoloģiskajiem 
aspektiem1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

Vispārēja pieeja

1. atzinīgi vērtē ES korporatīvās vadības satvara pārskatīšanu, ko Komisija sākusi, izdodot 
Zaļo grāmatu;

2. tomēr izsaka nožēlu, ka svarīgi korporatīvās vadības jautājumi, piemēram, lēmumu 
pieņemšana, direktoru atbildība, direktoru neatkarība, interešu konflikti vai ieinteresēto 
pušu dalība, nav ietverti Zaļajā grāmatā;

3. šajā saistībā uzsver, ka būtu jāpievērš uzmanība dažādu komiteju (revīzijas, atalgojuma un 
amatā izvirzīšanas) būtiskajai nozīmei uzņēmuma labas pārvaldības procesā, un aicina 
Komisiju nostiprināt to pienākumus;

4. uzskata, ka ES korporatīvās vadības pasākumu pamatprincipi būtu piemērojami visiem 
biržas sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma;

5. norāda, ka pasākumiem jābūt proporcionāliem uzņēmuma lielumam, sarežģītībai un 
veidam; ierosina, ka, lai noteiktu, kuri pasākumi ir piemērojami, būtu jāievieš robežlīmeņu 
sistēma, pamatojoties uz darbinieku skaitu un/vai apgrozījumu;  

6. uzskata, ka biržas sarakstā neiekļautiem uzņēmumiem, kas pārsniedz konkrētu lielumu, 
būtu jāievēro noteikti korporatīvās vadības pasākumi;

Direktoru padomes

7. uzsver, ka kopumā būtu skaidri jānošķir direktoru padomes priekšsēdētāja un galvenā 
izpilddirektora pienākumi; tomēr norāda, ka šim noteikumam būtu jābūt proporcionālam 
uzņēmuma lielumam un specifikai un ka šāds lēmums būtu jāpieņem akcionāru 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0165.
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pilnsapulcei;

8. uzsver, ka padomēs jābūt neatkarīgām personām, kam ir gan prasmes, gan pieredze, gan 
kvalifikācija, ņemot vērā, ka šim sastāva aspektam jābūt pielāgotam uzņēmuma darbības 
sarežģītībai un priekšsēdētāja pienākums ir nodrošināt prasmju pareizu līdzsvaru padomē;

9. uzskata, ka darbinieku pieņemšanas darbā politikai jābūt īpaši izstrādātai un tās pamatā 
jābūt „izpildi vai paskaidro” sistēmai;

10. aicina palielināt sieviešu īpatsvaru padomēs, īstenojot elastīgu kvotu sistēmu;

11. uzsver, ka direktoriem jāvelta pietiekami daudz laika savu pienākumu izpildei; tomēr 
uzskata, ka nav ieteicams visiem piemērot vienādus noteikumus un ka ierobežojumi 
attiecībā uz padomju skaitu, kurās direktors var strādāt, jānosaka katram uzņēmumam 
atsevišķi;

12. piekrīt, ka lietderīgs paņēmiens korporatīvās vadības pasākumu efektivitātes novērtēšanai 
ir periodiski veikti ārēji novērtējumi; tomēr uzskata, ka tiem nav jābūt obligātiem;

13. atbalsta, ka tiek izpausta atlīdzības politika un gada atlīdzības pārskats, kas jānodod 
akcionāru pilnsapulces apstiprināšanai; taču uzsver, ka izpilddirektoru un direktoru bez 
izpildpilnvarām individuālās atlīdzības izpaušana būtu privātuma pārkāpums un to 
nedrīkstētu darīt bez attiecīgās personas piekrišanas;

14. norāda, ka padome ir atbildīga par uzņēmuma stratēģijas (kas ietver uzņēmuma pieeju 
riskam) pārskatīšanu un pieņemšanu un tai būtu jāsniedz akcionāriem skaidrs tās pārskats; 
uzskata, ka būtu jāiekļauj arī vides un sociālie riski tādā mērā, kādā tie būtiski ietekmē 
uzņēmumu, kā jau ir noteikts ES tiesību aktos;

Akcionāri

15. uzskata, ka akcionāru iesaistīšana uzņēmumā būtu jāveicina, palielinot to nozīmi, bet šai 
līdzdalībai būtu jābūt brīvai izvēlei, nevis obligātai prasībai;

16. konstatē, ka Akcionāru tiesību direktīvā1 tiek atbalstīts vienlīdzīgas attieksmes pret 
akcionāriem princips un tādējādi visi akcionāri (institucionālie vai tie, kas tādi nav) 
neatkarīgi no to ieguldījuma ir tiesīgi saņemt vienādu informāciju no uzņēmuma;

17. uzsver, ka institucionālo ieguldītāju pamatpienākums ir aizsargāt savus ieguldījumus un 
tie ir atbildīgi par viņu izvirzītā aktīvu pārvaldītāja uzraudzību attiecībā uz stratēģijām, 
izmaksām, tirdzniecību un apmēru, kādā aktīvu pārvaldītājs iesaistās ieguldījumu 
uzņēmumos, un tādējādi to pienākums ir pieprasīt atbilstošu fiduciāro pienākumu izpildes 
pārredzamību;

18. šajā saistībā uzskata, ka institucionālajiem ieguldītājiem būtu jābūt rīcības brīvībai 
izveidot stimulēšanas struktūras to profesionālai sadarbībai ar aktīvu pārvaldītājiem;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Direktīva 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu 
sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu.
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19. norāda, ka vienmēr būtu jāziņo par interešu konfliktiem, tostarp par tiem, kas varētu 
rasties, un ka ir nepieciešama attiecīga rīcība ES līmenī;

20. aicina Komisiju grozīt Akcionāru tiesību direktīvu, kā obligātu pasākumu ieviešot 
elektronisko balsošanu, lai sekmētu akcionāru dalību — jo īpaši tas attiecas uz pārrobežu 
akcionāriem;

21. atgādina Komisijai, ka ir skaidri jādefinē „saskaņotas darbības” princips, jo vienotu 
noteikumu trūkums ir viens no lielākajiem šķēršļiem akcionāru sadarbībai;

22. uzskata, ka pilnvarotajiem padomdevējiem ir ļoti būtiska nozīme, bet to darbība bieži vien 
ir pakļauta interešu konfliktiem; aicina Komisiju ieviest turpmākus noteikumus, kas 
reglamentētu pilnvaroto padomdevēju darbību, un īpašu uzmanību pievērst pārredzamības 
un interešu konflikta jautājumiem; uzskata, ka pilnvarotajiem padomdevējiem nedrīkstētu 
atļaut sniegt konsultācijas ieguldījumu uzņēmumam;

23. uzskata, ka uzņēmumi būtu tiesīgi zināt, kas ir to īpašnieki, un ka ES līmenī būtu jānosaka 
saskaņošanas prasību minimums attiecībā uz informācijas atklāšanu par būtiskajām akciju 
paketēm;

24. norāda, ka mazākuma akcionāru aizsardzība ir jautājums, ko reglamentē valsts 
uzņēmējdarbības likuma noteikumi, bet Eiropas Savienības rīcība varētu būt lietderīga, lai 
sekmētu pilnvaroto balsošanu;

25. atbalsta vadlīnijas, kas ietvertas Eiropas Korporatīvās vadības foruma 2011. gada 
10. marta Paziņojumā par biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu darījumiem ar saistītām 
personām; mudina Komisiju rīkoties ES līmenī, izmantojot ieteikuma tiesību pasākumus, 
piemēram, rekomendāciju;

26. uzskata, ka darbinieku kapitāldaļu īpašumtiesību sistēmu jautājums ir viens no tiem, kas 
jāreglamentē dalībvalsts līmenī, un darba devējam ar darbiniekiem būtu par to savstarpēji 
jāvienojas: iespējai piedalīties šādā sistēmā jebkurā gadījumā būtu jābūt brīvprātīgai 
izvēlei;

Princips „izpildi vai paskaidro”

27. uzskata, ka „izpildi vai paskaidro” sistēma ir lietderīgs korporatīvās vadības līdzeklis; 
atbalsta prasību par obligātu atbilstību uzņēmuma izvēlētajam rīcības kodeksam; uzskata, 
ka jebkura atkāpe no rīcības kodeksa būtu loģiski jāpaskaidro un papildus šim 
paskaidrojumam būtu jāraksturo un jāizskaidro alternatīvs korporatīvās vadības 
risinājums;

o

o          o

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


