
AD\887971RO.doc PE474.031v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2011/2181(INI)

21.12.2011

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene
(2011/2181(INI))

Raportor pentru aviz (*): Ashley Fox

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură



PE474.031v02-00 2/6 AD\887971RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\887971RO.doc 3/6 PE474.031v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută Cartea verde a Comisiei privind Cadrul de guvernanță corporativă al UE; consideră 
că, ținând seama de diversitatea cadrelor naționale actuale și a întreprinderilor individuale 
cotate la bursă, trebuie să se aplice o abordare proporțională și flexibilă față de guvernanța 
corporativă; solicită evitarea unei birocrații excesive, ținând seama de obiectivele 
ambițioase de creștere economică stabilite de Agenda 2020 și de prevederile din Directiva 
2006/46/CE;

2. consideră că întreprinderile ar trebui să instituie o serie de mecanisme (sesiuni de formare, 
de informare, buletine informative frecvente etc.) în scopul creșterii sensibilizării, 
participării și responsabilității acționarilor și al schimburilor de bune practici, cu condiția 
ca acest lucru să nu impună sarcini exagerate întreprinderilor;

3. consideră că o condiție necesară pentru buna conducere a unei întreprinderi este ca aceasta 
să fie responsabilă și transparentă față de angajații și acționarii săi și, dacă este necesar, 
față de alte părți interesate;

4. consideră că, în urma crizei financiare, se pot trage învățăminte din principalele deficiențe 
ale mediului de afaceri;

5. susține, cu toate acestea, păstrarea unei oarecare rețineri în acest context și solicită o 
evaluare critică strictă a oricărei propuneri, din perspectiva obiectivelor avute în vedere și a 
raportului dintre costuri și beneficiile pe care le implică;

6. consideră că o abordare critică strictă a de tipul unei soluții unice pentru toate situațiile 
(„one size fits all approach”) nu este adecvată având în vedere marea diversitate de 
întreprinderi din Europa și, în special, diferența dintre întreprinderile cotate și cele 
necotate; crede într-o abordare de tip „aplică sau explică”, care să includă coduri de bune 
practici, reglementări orientate precis și bazate pe principii, precum și o supraveghere 
consolidată la nivel național și la nivelul UE, care să asigure fiabilitatea și calitatea  
informațiilor și explicațiilor companiilor, contribuind la îmbunătățirea supravegherii din 
partea acționarilor; consideră că sunt necesare acțiuni coercitive în cazul în care 
întreprinderile nu oferă explicații pentru situațiile în care nu au respectat codul respectiv, 
iar această carență trebuie făcută publică;  este de opinie că aplicarea procedurilor 
consolidate pentru abordarea „aplică sau explică” în cazul întreprinderilor de importanță 
sistemică trebuie asigure autoritatea de reglementare corespunzătoare că explicațiile sunt 
clare și conțin informațiile necesare care să le permită acționarilor să hotărască dacă sunt 
satisfăcătoare; 

7. subliniază faptul că Cartea verde tratează doar chestiunea întreprinderilor cu acțiuni cotate 
la bursă, dar consideră că buna guvernanță poate folosi și întreprinderilor necotate și 
încurajează Comisia ca, în colaborare cu organizațiile de afaceri, să elaboreze orientări cu 
caracter neobligatoriu pentru acestea;
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8. ia act totodată, de faptul că o aplicare mai eficientă a abordării de tipul „aplică sau explică” 
ar trebui să implice presiuni din partea celorlalte întreprinderi din sector prin intermediul 
publicării rapoartelor de monitorizare a întreprinderilor;

9. consideră că ar trebui facilitată identificarea acționarilor pentru a încuraja dialogul dintre 
întreprinderi și acționarii lor și pentru a reduce riscurile de abuzuri legate de „votul fără 
acoperire”;

10. este de acord cu Comisia în ce privește necesitatea extinderii identificării acționarilor și 
salută propunerile acesteia pe această temă din Directiva privind transparența; solicită 
statelor membre rămase să acorde emitenților dreptul de a-și cunoaște acționarii naționali;

11. consideră că codurile de practici pot genera schimbări în comportament și că flexibilitatea 
oferită de coduri permite inovații care se pot inspira din cele mai bune practici din întreaga 
UE; consideră că schimburile de bune practici ar îmbunătăți guvernanța corporativă în 
UE;

12. consideră că actualele coduri ar trebui consolidate și că sunt necesare o supraveghere mai 
eficace a acestora și o mai bună calitate a explicațiilor; subliniază că acționarii (nu numai 
cei majoritari, ci și cei minoritari) trebuie să își îndeplinească în mod efectiv rolul pe care 
îl au în conducerea întreprinderilor, să contribuie mai mult la o guvernanță corporativă 
responsabilă și că ar trebui încurajați, de asemenea, să se gândească la rezultatele 
financiare pe termen lung ale întreprinderii; consideră că, printre altele, acționarii ar trebui 
să aibă dreptul să respingă, la adunarea generală, politica în materie de remunerare 
elaborată de comitetul pentru remunerare; consideră că acționarii trebuie să informeze 
autoritățile de reglementare atunci când o întreprindere oferă o explicație inacceptabilă 
pentru nerespectarea unui cod de practici;

13. constată lipsa progreselor în creșterea diversității de gen în cadrul consiliilor de 
administrație în UE;  invită Comisia să solicite întreprinderilor cotate la bursă să includă 
în rapoartele anuale politica privind diversitatea, inclusiv cea de gen, obiectivele stabilite 
în vedere implementării acestei politici și progresele realizate; subliniază că administrarea 
corporativă și politicile de remunerare trebuie să respecte și să stimuleze principiul 
egalității de tratament între femei și bărbați stabilit de directivele UE;

14. recunoaște că transparența este necesară în ceea ce privește tranzacțiile cu părțile afiliate și 
că tranzacțiile semnificative care implică o parte afiliată ar trebui să fie notificate 
autorității responsabile de cotarea la bursa de valori și să fie însoțite de o scrisoare din 
partea unui consilier independent prin care se confirmă că tranzacția este corectă și 
rezonabilă sau ar trebui să facă obiectul unui vot al acționarilor, partea afiliată neputând 
participa la acest vot; propune ca AEVMP să publice orientări cu privire la criteriul de 
referință adecvat, în consultare cu autoritățile naționale competente;

15. subliniază faptul că o întreprindere bine condusă ar trebui să fie transparentă și 
responsabilă față de acționarii săi și față de alte părți interesate, acolo unde este cazul; 
reiterează faptul că, pentru a minimiza riscurile, directorii entităților corporative când iau 
decizii trebuie să țină seama de sustenabilitate și de interesele pe termen lung; 

16. salută elaborarea de coduri de administrare pentru investitorii instituționali în toată 
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Uniunea Europeană; consideră că s-ar putea elabora un cod de administrare european, pe 
baza modelelor existente și în colaborare cu autoritățile naționale;

17. constată că pieței îi lipsește concentrarea pe o abordare pe termen lung și îndeamnă 
Comisia să examineze toată legislația pertinentă pentru a stabili dacă anumite cerințe nu 
au contribuit, fără voie, la abordarea pe termen scurt; în special, salută propunerea 
Comisiei vizând abandonarea cerinței prezentării de rapoarte trimestriale din Directiva 
privind transparența, cerință care contribuie cu foarte puțin la cunoștințele acționarilor și 
creează doar posibilități de afaceri pe termen scurt;

18. subliniază că este necesar ca membrii consiliului de administrație al întreprinderii să fie 
selecționați pe baza unui  set de criterii amplu, care să includă experiența și calificările 
profesionale specifice sectorului;

19. subliniază faptul că este foarte important ca directorii neexecutivi să consacre timp 
suficient monitorizării și supravegherii întreprinderilor respective, iar numărul de mandate 
pe care un administrator neexecutiv le poate exercita ar trebui să fie determinat în funcție 
de dimensiunea și complexitatea întreprinderii și de responsabilitățile suplimentare 
asociate cu deținerea unei poziții de conducere, așadar ar trebui să fie limitat;

20. subliniază necesitatea ca pozițiile de director general și președinte să fie separate, acestea 
fiind comasate doar în circumstanțe excepționale;

21. solicită instituirea unei perioade obligatorii de reflecție pentru directorii executivi care 
doresc să îndeplinească o funcție neexecutivă în aceeași întreprindere, pentru a asigura că 
supravegherea operată de persoanele fără funcții executive are un caracter adecvat 
independent;

22. salută recomandarea Comisiei ca întreprinderile să facă publice politica lor de remunerare 
și remunerația fiecărui director, precum și rezultatele votului acționarilor privind 
remunerarea și sprijină comunicarea publică obligatorie a salariilor tuturor directorilor, 
executivi sau nu, ai întreprinderilor listate la bursă;

23. susține că, deși riscul este, adesea, o parte inerentă a activității de afaceri, este important 
ca consiliile de administrație să definească în mod clar politica în materie de risc a 
întreprinderii și să asigure o supraveghere adecvată și independentă a proceselor de 
gestionare a riscului;

24. constată că deținerea de acțiuni de către angajați implică un număr mare de avantaje  
inclusiv creșterea productivității și angajamentul lucrătorilor față de întreprindere și 
solicită Comisiei să coopereze cu statele membre, pentru a extinde și încuraja deținerea de 
acțiuni de către angajați.
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