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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o okviru EU za upravljanje podjetij
(2011/2181(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 5. aprila 2011 o okviru EU za upravljanje 
podjetij (KOM(2011)0164), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o deontoloških vprašanjih glede 
upravljanja družb1,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7–0000/2011),

Splošni pristop

1. pozdravlja revizijo okvira EU za upravljanje podjetij, vzpostavljenega z zeleno knjigo, ki 
ga je opravila Komisija; 

2. vendar obžaluje, da so bila pomembna vprašanja v zvezi z upravljanjem podjetij, kot so 
odločanje upravnega odbora, odgovornost direktorjev, njihova neodvisnost, navzkrižje 
interesov ali vključitev zainteresiranih strani, izpuščena iz zelene knjige; 

3. v tem smislu poudarja tudi, da se je treba posvetiti vlogi, ki jo imajo različni odbori (za 
revizijo, plačila in imenovanja) pri dobrem upravljanju družbe, in poziva Komisijo, naj 
okrepi njihovo vlogo;

4. meni, da bi moral temeljni sklop ukrepov EU za upravljanje podjetij veljati za vse družbe, 
ki kotirajo na borzi, ne glede na njihovo velikost; 

5. ugotavlja, da bi morali biti ti ukrepi sorazmerni velikosti, zapletenosti in vrsti družbe; 
predlaga, da se za določitev, kateri ukrepi veljajo, vzpostavi sistem pragov, ki bi temeljil 
na številu zaposlenih in/ali na prometu;  

6. meni, da bi morale družbe, ki ne kotirajo na borzi, pa presegajo določeno velikost, ravnati 
v skladu z ukrepi za upravljanje podjetij;

Upravni odbori

7. poudarja, da bi morala v splošnem biti jasna razmejitev med dolžnostmi predsednika 
upravnega odbora in izvršnega direktorja; vseeno ugotavlja, da bi to pravilo moralo biti 
sorazmerno velikosti in posebnostim družbe ter da bi to določitev morala sprejeti 
skupščina delničarjev; 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0165.
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8. poudarja, da morajo biti člani odbora neodvisni posamezniki z raznolikimi spretnostmi, 
znanjem in izkušnjami, da bi bilo treba ta vidik sestave odbora prilagoditi zapletenosti 
dejavnosti družbe in da je naloga predsednika, da zagotovi pravo ravnotežje spretnosti v 
odboru;

9. meni, da bi politika izbiranja kadra morala biti specifična in da bi zanjo moral veljati 
sistem „izpolnjuj ali utemelji“;

10. poziva k povečanju števila žensk v upravnih odborih s pomočjo sistema fleksibilnih kvot; 

11. poudarja, da morajo direktorji posvetiti dovolj časa izpolnjevanju svojih obveznosti; 
vseeno meni, da uporaba enotnih določb za vse ni priporočljiva in da mora vsaka družba 
posebej določiti maksimalno število upravnih odborov, v katerih lahko sodeluje direktor;

12. soglaša, da so redne občasne zunanje ocene koristne za oceno učinkovitosti praks 
upravljanja podjetij; meni pa, da ne bi smele biti obvezne; 

13. spodbuja razkritje plačne politike in letnega plačnega poročila, ki bi moralo biti dano 
skupščini delničarjev v odobritev; vseeno poudarja, da bi razkritje posamičnih plač 
izvršnih in neizvršnih direktorjev pomenilo vdor v njihovo zasebnost ter bi se ga bilo treba 
izogibati, razen v primeru, ko posameznik pristane na razkritje; 

14. ugotavlja, da je upravni odbor organ, pristojen za pregled in odobritev strategije podjetja, 
kar vključuje pristop družbe do tveganja, in bi o tem moral poročati delničarjem na 
razumljiv način; meni, da bi bilo treba vključiti okoljsko in družbeno tveganje, kolikor 
imajo materialni vpliv na podjetje, kakor se že zahteva v zakonodaji EU;

Delničarji 

15. meni, da bi bilo treba spodbujati vključitev delničarjev v delovanje družbe, tako da se 
poveča njihova vloga, vendar bi taka vključitev morala biti stvar prostovoljne izbire in 
nikoli obveznost; 

16. ugotavlja, da direktiva o pravicah delničarjev1 podpira načelo enakega obravnavanja 
delničarjev in da imajo zato vsi delničarji (institucionalni ali ne) pravico do enakih 
informacij od družbe, ne glede na svoj delež;

17. poudarja, da imajo institucionalni vlagatelji temeljno dolžnost, da zaščitijo svoj vložek in 
da je njihova naloga, da nadzorujejo upravitelja premoženja, ki so ga imenovali, in sicer v 
zvezi s strategijo, stroški, trgovanjem in stopnje, do katere se upravitelj premoženja 
vključuje v dejavnosti družbe, v katere se vlaga, ter morajo zato zahtevati preglednost pri 
opravljanju fiduciarnih obveznosti; 

18. v zvezi s tem meni, da bi morali biti institucionalni vlagatelji svobodni pri določanju 
ustreznih spodbud v profesionalnem razmerju do svojih upraviteljev premoženja;

                                               
1 Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic 
delničarjev družb, ki kotirajo na borzi
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19. ugotavlja, da bi bilo treba razkriti vsa navzkrižja interesov, tudi morebitna, in da so v 
zvezi s tem potrebni ukrepi na ravni EU;

20. poziva Komisijo, naj spremeni direktivo o pravicah delničarjev tako, da bo določila 
obvezno uvedbo elektronskega glasovanja, da se spodbudi sodelovanje delničarjev, zlasti 
čezmejnih; 

21. ponovno opozarja Komisijo, da je treba jasno opredeliti „sodelovanje“, saj pomanjkanje 
enotnih pravil predstavlja glavno oviro za sodelovanje delničarjev; 

22. meni, da imajo svetovalci zastopniških podjetij zelo pomembno vlogo, vendar je lahko 
njihova dejavnost pogosto predmet navzkrižja interesov; poziva Komisijo, naj dodatno 
uredi delovanje svetovalcev zastopniških podjetij, posebno pozornost pa naj posveti 
vprašanjem preglednosti in navzkrižja interesov; meni, da se svetovalcem zastopniških 
podjetij ne bi smelo dovoliti, da nudijo svetovalne storitve za družbe, v katere se vlaga;

23. meni, da bi družbe morale imeti pravico, da se seznanijo z istovetnostjo njihovih 
lastnikov, in da bi bilo treba na ravni EU določiti minimalne uskladitvene zahteve za 
razkritje materialnih deležev;

24. ugotavlja, da je zaščita manjšinskih delničarjev vprašanje, s katerim se ukvarjajo določbe 
nacionalnega prava, medtem ko se lahko z dejavnostjo Unije spodbudi glasovanje po 
pooblaščencih;

25. podpira smernice iz izjave evropskega foruma za upravljanje podjetij o poslih s 
povezanimi strankami za subjekte, ki kotirajo na trgu, z dne 10. marca 2011; spodbuja 
Komisijo, naj s pomočjo mehanizma mehkega prava, kot je priporočilo, ukrepa na ravni 
EU;

26. meni, da bi bilo treba vprašanje shem lastništva delnic za zaposlene reševati na ravni 
držav članic in s pogajanji med delavci in delodajalci; sodelovanje v taki shemi bi vedno 
moralo biti prostovoljno;

Okvir „izpolnjuj ali utemelji“

27. meni, da je sistem „izpolnjuj ali utemelji“ koristno orodje za upravljanje podjetij; je 
naklonjenem obveznemu pristopu h kodeksu ravnanja, ki ga izbere podjetje; meni, da je 
treba vsako odstopanje od kodeksa ravnanja obrazložiti na razumljiv način ter da je treba 
poleg tega opisati in obrazložiti tudi alternativni ukrep upravljanja podjetij, ki je bil 
sprejet;

o

o          o

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


