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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 40. seji, 17. 6. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja
dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede
določenih elementov izjave o upravljanju podjetij

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 40. seji, 17. 6. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja
dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih
elementov izjave o upravljanju podjetij, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega
odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike
Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10)
posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo mag. Dušan Pšeničnik, ki je predstavil poglavitne rešitve predlaganega
zakonodajnega akta ter stališče Vlade RS. Vlada RS načeloma podpira namen in
cilje predloga direktive, čeprav predlagani ukrepi sproţajo določene pomisleke glede
sorazmernosti ukrepov in novih obveznosti. Zaradi potrebe po temeljiti preučitvi
besedila predloga direktive se vlaga preučitveni in jezikovni pridrţek.
Člani komisije ugotavljajo, da predlog direktive odpravlja pomanjkljivosti pri
upravljanju podjetij, ki kotirajo na borzi in se nanaša na njihove uprave, delničarje,
posrednike in zastopniška svetovalna podjetja. V skladu s predlogi bi bilo
uveljavljanje obstoječih pravic v podjetjih za delničarje laţje, te pravice pa bi se po
potrebi okrepile. To bi pomagalo zagotoviti, da bi bili delničarji bolj vključeni, da bi
zahtevali večjo odgovornost vodstva podjetja in da bi se ravnali v dolgoročnem
interesu podjetja. Dolgoročnejša perspektiva ustvarja boljše pogoje za poslovanje za
podjetja, ki kotirajo na borzi in povečuje njihovo konkurenčnost. Ključni elementi
predloga direktive vključujejo stroţje zahteve glede transparentnosti za
institucionalne vlagatelje in upravljavce premoţenja v zvezi z njihovo naloţbeno
politiko in politiko sodelovanja v podjetjih, v katera vlagajo. Predlogi vsebujejo tudi
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okvir za laţjo identifikacijo delničarjev, da bodo ti lahko enostavneje uveljavljali svoje
pravice. Zastopniška svetovalna podjetja pa bi morala postati bolj transparentna, kar
zadeva metodologije, ki jih uporabljajo pri pripravi priporočil za glasovanje, ter
obvladovanje nasprotij interesov.
Upravljanje podjetij in pravo gospodarskih druţb sta bistvena za dobro vodenje
podjetij in njihovo finančno vzdrţnost na dolgi rok. Zato člani komisije podpirajo
izboljšanje sodelovanja institucionalnih vlagateljev in upravljavcev premoţenja,
okrepitev povezave med plačo in uspešnostjo direktorjev, izboljšanje nadzora
delničarjev nad posli s povezanimi strankami, olajšanje uveljavljanja pravic, ki
izhajajo iz vrednostnih papirjev za vlagatelje in povečanje preglednosti svetovalcev
zastopniških podjetij.
Glede posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, so bili seznanjeni, da je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo v javno razpravo predlog obravnavane
direktive in na ta način pozvalo k sooblikovanju stališča RS. Izraţeno je bilo mnenje,
da bi bilo v tem postopku pomembno sodelovanje tudi Društva Malih delničarjev
Slovenije.
V razpravi so bile izpostavljene tudi posebnosti in spremembe, do katerih prihaja na
področju financiranja slovenskega gospodarstva. Ukrepi, ki so predlagani v predlogu
direktive bodo imeli vpliv na gospodarstvo, saj bodo vplivali na ureditev v Zakonu o
gospodarskih druţbah. Stanje v slovenskih druţbah v lasti drţave zahteva posebno
pozornost za izboljšanje korporativnega upravljanja v njih. Upoštevanje osnovnih
načel korporativnega upravljanja lahko pomaga učinkovito uveljavljati interese
deleţnikov v gospodarskih druţbah.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja
dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih
elementov izjave o upravljanju podjetij.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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