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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. rõhutab, et nõukogude liikmete 

lojaalsuskohustus tähendab pikaajalist ja 

jätkusuutlikku äristrateegiat, mille 

eesmärk on vältida ebaproportsionaalsete 

riskide võtmist; 

18. rõhutab, et kõikides asutustes on 

ebaproportsionaalsete riskide võtmine 

vastuolus nõukogu liikmete kõige 

tähtsama kohustusega, nimelt pikaajalise 

ja jätkusuutliku äristrateegia tagamisega; 

Or. en 



 

AM\866931ET.doc  PE465.606v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
9.5.2011 A7-0074/2 

Muudatusettepanek  2 

Ashley Fox 

Raportöör 
 
Raport A7-0074/2011 

Ashley Fox 

Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes 
2010/2303(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 29 
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29. palub komisjonil töötada välja 
õigusaktid, millega nõutakse suurtelt 
finantsasutustelt, et nad esitaksid oma 
nõukogu regulaarse välishindamise, 
eesmärgiga tagada mitte ainult iga üksiku 
nõukogu liikme kõrgetasemeline panus, 
vaid ka see, et nõukogu tervikuna ja selle 
komiteed oleksid võimelised kaasa aitama 
asutuse strateegiliste eesmärkide 
saavutamisele ja riskijuhtimisele; nõuab 
suurtelt finantsasutustelt, et nad oma 
aastaaruannetes kinnitaksid sellise 
hindamise läbiviimist, välishindaja nime, 
hindamise ulatuse kirjelduse ja seda, et nad 
on tegutsenud hindaja soovituste järgi; 
palub EVJA-l koostöös finantssektori, 
aktsionäride ja reguleerivate asutustega 
töötada välja sellise hindamise ulatuse 
kohta juhend; 

29. palub komisjonil töötada välja 
õigusaktid, millega nõutakse suurtelt 
finantsasutustelt, et nad esitaksid oma 
nõukogu regulaarse välishindamise, 
eesmärgiga tagada mitte ainult iga üksiku 
nõukogu liikme kõrgetasemeline panus, 
vaid ka see, et nõukogu tervikuna ja selle 
komiteed oleksid võimelised kaasa aitama 
asutuse strateegiliste eesmärkide 
saavutamisele ja riskijuhtimisele; nõuab 
suurtelt finantsasutustelt, et nad oma 
aastaaruannetes kinnitaksid sellise 
hindamise läbiviimist, välishindaja nime, 
hindamise ulatuse kirjelduse ja seda, et nad 
on tegutsenud hindaja soovituste järgi; 
palub Euroopa järelevalveasutustel 
koostöös finantssektori, aktsionäride ja 
reguleerivate asutustega töötada välja 
sellise hindamise ulatuse kohta juhend; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. teeb ettepaneku, et finantsasutused 

võiksid vabatahtlikult lasta välishindajal 

nõukogu tegevust hinnata; 

välja jäetud 

Or. en 
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32. usub, et kõik üheastmelise või 
järelevalve juhtimisorganite liikmed 
peaksid omama hiljutisi ja asjakohaseid, 
sealhulgas finantsalaseid oskusi, teadmisi 
ja kogemusi, et finantsasutust ühiselt 
juhtida; nõuab, et kõigi majanduslikult 
oluliste finantsasutuste nõukogudes oleks 
tegevülesanneteta liikmeid; usub siiski, et 
iga finantsasutuse nõukogusse kuuluvad 
liikmed peaksid olema mitmekülgsete 
kogemuste, teadmiste ja loomuomadustega, 
et tagada kindel ja usaldusväärne 
juhtimine, ning et ametissenimetamine 
peaks olema välja teenitud; 

32. usub, et üheastmelise või järelevalve 
juhtimisorganite liikmed peaksid 
kollektiivselt omama hiljutisi ja 
asjakohaseid, sealhulgas finantsalaseid 
oskusi, teadmisi ja kogemusi, et 
finantsasutust ühiselt juhtida; nõuab, et 
kõigi majanduslikult oluliste 
finantsasutuste nõukogudes oleks 
tegevülesanneteta liikmeid; usub siiski, et 
iga finantsasutuse nõukogusse kuuluvad 
liikmed peaksid olema mitmekülgsete 
kogemuste, teadmiste ja loomuomadustega, 
et tagada kindel ja usaldusväärne 
juhtimine, ning et ametissenimetamine 
peaks olema välja teenitud; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. rõhutab, et nõukogude suurem 
mitmekesisus vähendab kriisiolukordade 
tekkimise ohtu ja aitab kaasa 
majanduslikule stabiilsusele; kutsub 
komisjoni üles esitama naiste ja meeste 
osakaalu järkjärgulise ühtlustamise kava, et 
saavutada kummagi soo vähemalt 40-

protsendiline esindatus finantsasutuste 
nõukogudes, tagama nimetatud eesmärgi 
saavutamise juba lähiajal ning kaaluma 
kutselist, sotsiaalset ja kultuurilist 
mitmekesisust tugevdavate meetmete 
võtmist; 

33. rõhutab, et nõukogude suurem 
mitmekesisus vähendab kriisiolukordade 
tekkimise ohtu ja aitab kaasa 
majanduslikule stabiilsusele; kutsub 
komisjoni üles esitama naiste ja meeste 
osakaalu järkjärgulise ühtlustamise kava, et 
saavutada kummagi soo vähemalt 30-

protsendiline esindatus finantsasutuste 
nõukogudes, tagama nimetatud eesmärgi 
saavutamise juba lähiajal ning kaaluma 
kutselist, sotsiaalset ja kultuurilist 
mitmekesisust tugevdavate meetmete 
võtmist; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. on seisukohal, et nii kõrgem juhtkond 
kui ka juhatus peaksid olema tegelikult ja 

isiklikult vastutavad äriühingu üldjuhtimise 
põhimõtete juurutamise ja rakendamise 
eest ettevõtte kõikidel tasanditel; 

40. on seisukohal, et nii kõrgem juhtkond 
kui ka juhatus peaksid olema tegelikult 
vastutavad äriühingu üldjuhtimise 
põhimõtete juurutamise ja rakendamise 
eest ettevõtte kõikidel tasanditel; 
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51. rõhutab kapitalinõuete direktiivis (CRD 
III) ja Solvency II projektis sätestatud 
range tasustamispoliitika olulisust; eeldab, 
et neid ja muid kehtivaid õigusmeetmeid 
rakendatakse kiiresti alates 2011. aasta 

jaanuarist; palub komisjonil avaldada 
2014. aastal hindamisaruanne; 

51. rõhutab kapitalinõuete direktiivis (CRD 
III) ja Solvency II projektis sätestatud 
range tasustamispoliitika olulisust; eeldab, 
et neid ja muid kehtivaid õigusmeetmeid 
rakendatakse kiiresti ajavahemikus 2011–

2013; palub komisjonil avaldada 2015. 

aastal hindamisaruanne; 
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55. toonitab, et aktsionäridel on 
tasustamispoliitika nõuetekohase 
järelevalve teostamiseks vaja täielikku 
läbipaistvust, ning nõuab kõigi asutuste 
poolt eriti selliste töötajate arvu 
avalikustamist, kes teenivad rohkem kui 
500 000 eurot, vahemikuga vähemalt 500 

000 eurot; 

55. toonitab, et aktsionäridel on 
tasustamispoliitika nõuetekohase 
järelevalve teostamiseks vaja täielikku 
läbipaistvust, ning nõuab kõigi asutuste 
poolt eriti selliste töötajate arvu 
avalikustamist, kes teenivad rohkem kui 1 

miljon eurot, vahemikuga vähemalt 1 

miljon eurot; 
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