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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός περισσότερο διαφανούς, σταθερού, 
αξιόπιστου και υπόλογου εταιρικού τομέα στην ΕΕ, με βελτιωμένη εταιρική 
διακυβέρνηση· φρονεί ότι ο εταιρικός τομέας θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεκτιμά 
στις πρακτικές του κοινωνικές, δεοντολογικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες και να 
αναλαμβάνει τις ευθύνες του τόσο έναντι των υπαλλήλων και μετόχων του όσο και έναντι 
της κοινωνίας ευρύτερα, πέραν του να διασφαλίζει καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και 
τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας·

2. θεωρεί, ωστόσο, ότι η χρηστή διακυβέρνηση από μόνη της δεν μπορεί να εμποδίσει την 
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων· ζητεί συνεπώς ανεξάρτητο έλεγχο και κανόνες που 
σέβονται τις διαφορετικές νοοτροπίες των επιχειρήσεων στην ΕΕ·

3. θεωρεί ότι, στη δίνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, μπορούν να αντληθούν διδάγματα 
από τις μεγαλύτερες πτωχεύσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων·

4. επισημαίνει ότι σκοπός του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης είναι να δημιουργεί και να 
διασφαλίζει ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η ευθύνη και ο σεβασμός για την 
εργασία βρίσκονται σε ισορροπία με την υγιή ανάπτυξη επιχειρήσεων που δημιουργούν 
περισσότερες θέσεις εργασίας και οδηγούν σε οικονομική και κοινωνική σταθερότητα·

5. επισημαίνει ότι η εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις 
σχέσεις με τα διάφορα μέρη της επιχείρησης, όπως με τους εργαζομένους της που 
συμβάλλουν στην επιτυχία και την απόδοση της εταιρείας τους και εξαρτώνται από αυτή· 
υπενθυμίζει, συνεπώς, τη σημασία του τακτικού διαλόγου και της συμμετοχής των 
εργαζομένων στις υποθέσεις μιας επιχείρησης, συμμετοχή που μπορεί να προσλάβει 
επίσης τη μορφή συνδιαχείρισης στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ορίζεται 
από το Ευρωπαϊκό Λεξικό Εργασιακών Σχέσεων1, και εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην Πράσινη Βίβλο·

6. εκτιμά ότι ο ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης που διατύπωσε ο ΟΑΣΑ το 2004 
σύμφωνα με τον οποίο η εταιρική διακυβέρνηση αφορά το σύνολο των σχέσεων ανάμεσα 
στη διεύθυνση μια επιχείρησης, το διοικητικό της συμβούλιο, τους μετόχους της και άλλα 
μέρη, θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω·

7. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική ρύθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να 
βασίζεται επίσης σε αρχές όπως η σαφήνεια, η εναρμόνιση, η διαφάνεια, η εφαρμογή και 
η επιβολή κυρώσεων, στην αποτελεσματική λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, 
στην κατάλληλη δέσμευση των μετόχων και στην αποτελεσματική παρακολούθηση και 
εφαρμογή των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης·

                                               
1 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
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8. τονίζει ότι είναι ανάγκη να επιτευχθεί καλύτερη λειτουργία και τήρηση των υφιστάμενων 
κανόνων και συστάσεων στον τομέα της διακυβέρνησης παρά να επιβληθούν δεσμευτικοί 
ευρωπαϊκοί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης·

9. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει όλες τις υπό εξέταση νομοθετικές προτάσεις σχετικά με 
την εταιρική διακυβέρνηση σε αξιολόγηση αντικτύπου που θα πρέπει να εστιάζει τόσο 
στους προς επίτευξη στόχους όσο και στην ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας 
των εταιρειών·

10. υποστηρίζει ένα διαφοροποιημένο και αναλογικό καθεστώς για τις μικρές και μεσαίες 
εισηγμένες εταιρείες·

11. θεωρεί ότι μια ενιαία προσέγγιση για όλους δεν είναι χρήσιμη, εάν ληφθεί υπόψη η 
μεγάλη ποικιλομορφία των εταιρειών εντός της Ευρώπης και ιδιαίτερα η διαφορά μεταξύ 
των εισηγμένων και των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών·

12. είναι πεπεισμένο ότι οι εθελοντικοί κώδικες συμπεριφοράς αποτελούν τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο για την επίτευξη χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης·

13. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να 
προχωρούν παράλληλα και να συμβαδίζουν με τις πρωτοβουλίες που προτείνει η 
Επιτροπή στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· εκτιμά ότι η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη θα μπορούσε, δεδομένων και των σημερινών οικονομικοκοινωνικών συνθηκών, 
σε συνδυασμό με την εταιρική διακυβέρνηση, να συμβάλει στη σφυρηλάτηση 
στενότερων δεσμών μεταξύ των εταιρειών και του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο 
αναπτύσσονται και δρουν· 

14. εκτιμά ότι η ενημέρωση των εργαζομένων, η διαβούλευση με αυτούς και η συμμετοχή 
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο 
θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί, με ειδική προσοχή στις ΜΜΕ· πιστεύει ότι 
τα αυξημένα επίπεδα συμμετοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο για τους 
εργαζόμενους και ότι οι ειδικές γνώσεις τους σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες της 
επιχείρησης μπορούν να εξασφαλίσουν μια σημαντική συμβολή των εκπροσώπων των 
εργαζομένων στην πολυμορφία και την ποιότητα των εποπτικών φορέων, συμβάλλοντας 
έτσι στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών στρατηγικών·

15. ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης 
με βάση το φύλο, και συμπληρωματικότητα ως προς τα ατομικά προσόντα, την 
εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία στα εποπτικά και διοικητικά συμβούλια και δομές 
των επιχειρήσεων, ώστε να αντλούνται οφέλη από τη μεγαλύτερη ποικιλία απόψεων, 
συζητήσεων και προκλήσεων, ταλέντων και στυλ ηγεσίας στις ανώτατες θέσεις των 
εταιρειών·

16. τονίζει πόσο σημαντική είναι η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια 
των εταιρειών και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των 
Γυναικών που ενέκρινε η Επιτροπή· σημειώνει ότι κράτη μέλη και εταιρείες έχουν λάβει 
διάφορα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα συμβούλια των 
εταιρειών, περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων για τα φύλα· τονίζει, ωστόσο, ότι, 
παράλληλα με τις υφιστάμενες πρακτικές απαιτούνται μέτρα για τη διαφοροποίηση, 
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μέτρα που συμβάλλουν στην ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και 
προσανατολισμός σταδιοδρομίας εντός των επιχειρήσεων· παροτρύνει τις εταιρείες να 
υιοθετήσουν την «Παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια: μια υπόσχεση για 
την Ευρώπη», που δημοσιοποίησε η Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2011 και να επιτύχουν 
τους στόχους του· 

17. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία πρόσληψης ανώτερων 
εκτελεστικών στελεχών και επισημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των μελών, οι 
διαφορετικές εμπειρίες σε θέματα ηγεσίας, το διεθνές, εθνικό ή περιφερειακό 
επαγγελματικό υπόβαθρο μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου·

18. είναι της γνώμης ότι συνιστά ευθύνη των μελών των διοικητικών και εποπτικών 
συμβουλίων να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται εάν αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας συγχρόνως την κατάλληλη στήριξη από 
την εταιρία·

19. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι μέτοχοι τυγχάνουν ισότιμης και 
δίκαιης μεταχείρισης, δεδομένου ότι η προστασία των μετόχων μειοψηφίας είναι πολύ 
περίπλοκη στην Ευρώπη και οι τελευταίοι δυσκολεύονται να εκπροσωπούν τα 
συμφέροντά τους σε εταιρείες με δεσπόζοντες μετόχους·

20. ζητεί βιώσιμες και μακρόπνοες πολιτικές αποδοχών που θα πρέπει να βασίζονται στη 
μακροπρόθεσμη λειτουργία του ατόμου και της επιχείρησής του· εκφράζει την άποψη ότι 
θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η συμπερίληψη της δυνατότητας δικαιώματος αγοράς 
μετοχών ως τμήμα των σχημάτων αμοιβής· υποστηρίζει, όμως, την προώθηση 
εθελοντικών σχημάτων συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο τα οποία θα 
εξετάζονται προσεκτικά προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση σε κινδύνους λόγω της 
έλλειψης διαφοροποίησης για τους εργαζομένους και θα είναι ανοικτά σε όλους τους 
εργαζομένους της εταιρείας· εκτιμά ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό 
κεφάλαιο θα πρέπει να τους επιτρέπει να μοιράζονται τα κέρδη, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν θα αντικαθιστά τους μισθούς τους ούτε και θα παρεμποδίζει τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις·

21. υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στις μεταβλητές 
αποδοχές των διοικητικών στελεχών, όπως ο προσδιορισμός ενός ποσοστού των 
μεταβλητών αποδοχών τους το οποίο θα συνδέεται με την επίτευξη των στόχων της 
κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και των στόχων που σχετίζονται με την υγεία και 
την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων κ.ά.·

22. υποστηρίζει την πλήρη και υποχρεωτική:

 ετήσια δημοσιοποίηση των σχημάτων και πολιτικών στον τομέα της αμοιβής των 
ανώτατων διοικητικών υπαλλήλων καθώς και των προφίλ κινδύνου των εταιρειών·

 εξωτερική αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών διαχείρισης των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών που θα διεξάγεται το λιγότερο κάθε τρία 
έτη, μαζί με μια (ετήσια) αξιολόγηση που θα πραγματοποιείται από το ίδιο το 
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διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής1·

 δημοσιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλων των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των διοικητικών θέσεων σε 
άλλα διοικητικά συμβούλια·

 αποκάλυψη της αντιπαραβολής των επιπέδων των μισθών που παρέχονται ανάλογα με 
το φύλο·

23. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας στην 
εταιρική διακυβέρνηση και στο καθεστώς δημοσιοποίησης πληροφοριών μη οικονομικής 
φύσης· θεωρεί ότι τα μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και να 
μη δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τις ΜΜΕ που αποτελούν κύρια πηγή 
απασχόλησης στην ΕΕ·

24. εκτιμά ότι οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τους κώδικες της εταιρικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις για τις αποφάσεις τους 
αυτές με βάση την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» και να περιγράφουν τις 
εναλλακτικές λύσεις που έχουν υιοθετήσει· φρονεί ότι η προσέγγιση της «συμμόρφωσης 
ή αιτιολόγησης» θα υλοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με ένα σύστημα 
παρακολούθησης που αποδίδει προτεραιότητα στη διαφάνεια και σε αξιόπιστες 
πληροφορίες υψηλής ποιότητας.

                                               
1 Σύσταση της Επιτροπής 2005/162/ΕΚ της 15ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών 
και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του 
διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου, ΕΕ L 52, 25.2.2005, σ. 51.



AD\885905EL.doc 7/7 PE472.246v02-00

EL

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης 5.12.2011

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

37
0
6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric 
Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, 
Julie Girling, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta 
Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, 
Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, 
Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη, Licia 
Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sergio Gutiérrez Prieto, Gesine 
Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie 
Turunen, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Phil Prendergast


