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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanța constituirii în UE a unui sector corporativ mai transparent, mai 
stabil și mai sigur și mai responsabil, cu o mai bună guvernanță corporativă;  consideră că 
sectorul corporativ trebui să fie capabil să se ocupe de probleme de ordin social, etic și de 
mediu în cadrul practicilor sale și să-și demonstreze responsabilitățile atât față de angajați 
și acționari, cât și față de întreaga societate, asigurând totodată performanțe economice 
mai bune și crearea de locuri de muncă decente;

2. este de părere că, totuși, numai o bună guvernanță nu poate împiedica asumarea de riscuri 
excesive; solicită, prin urmare, un audit independent și norme care să respecte diferitele 
culturi corporaționale din UE;

3. consideră că în urma crizei financiare, se poate învăța mult din principalele falimente din 
mediul de afaceri;

4. subliniază că un cadru de guvernanță corporativă trebuie să aibă drept scop crearea și 
asigurarea unui mediu solid de afaceri, în care responsabilitatea și respectul pentru muncă 
să fie în echilibru cu o dezvoltare sănătoasă a întreprinderilor care creează mai multe 
locuri de muncă și conduc la stabilitate economică și socială;

5. subliniază că guvernanța corporativă trebuie, printre altele, să faciliteze relațiile cu 
diferitele părți interesate din cadrul întreprinderii, cum ar fi angajații săi, care contribuie la 
succesul și performanțele întreprinderii lor și depind de acestea; reamintește, în 
consecință, importanța unui dialog regulat și a implicării angajaților în activitatea unei 
întreprinderi, care poate fi sub forma codeterminării în guvernanța corporativă, după cum 
a fost definită în European Industrial Relations Dictionary1 ; este dezamăgit de faptul că 
acest aspect este subestimat în cartea verde;

6. consideră că trebuie promovată mai mult definiția guvernanței corporative dată în 2004 de 
OECD, conform căreia aceasta presupune un set de relații între conducerea unei 
întreprinderi, consiliul său director, acționari și alte părți interesate ale întreprinderii;

7. subliniază că o reglementare eficientă a guvernanței corporative trebuie astfel să se bazeze 
și pe principii precum claritatea, armonizarea, transparența, aplicarea normelor și 
sancțiuni, pe funcționarea eficientă a consiliului de administrație, pe un angajament 
corespunzător al acționarilor și pe o monitorizare și o aplicare eficientă a codurilor de 
guvernanță corporativă;

8. subliniază este mai degrabă necesară o mai bună funcționare și monitorizare a normelor și 
recomandărilor legate de guvernanță decât impunerea unor norme europene obligatorii în 
materie de guvernanță corporativă;

                                               
1 Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)
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9. invită Comisia să supună fiecare propunere legislativă în domeniul guvernanței 
corporative unei analize de impact, care să se axeze atât pe obiectivele propuse, cât și pe 
necesitatea menținerii competitivității întreprinderilor;

10. sprijină un regim diferențiat și proporțional pentru întreprinderile mici și mijlocii cotate;

11. consideră că adoptarea unei soluții unice pentru toate situațiile („one size fits all 
approach”) nu este avantajoasă având în vedere marea diversitate de întreprinderi din 
Europa și, în special, diferența dintre întreprinderile cotate și cele necotate;

12. este convins că codurile opționale de conduită sunt cea mai eficientă modalitate de a 
ajunge la o bună guvernanță corporativă;

13. consideră că inițiativele în domeniul guvernanței corporative trebuie să se armonizeze cu 
inițiativele privind responsabilitatea socială corporativă, propuse de Comisie; consideră 
că, având în vedere condițiile socioeconomice actuale, responsabilitatea socială 
corporativă, împreună cu guvernanța corporativă, ar putea să ajute la stabilirea unor 
legături mai strânse între întreprinderi și mediul social în care acestea se dezvoltă și 
acționează; 

14. consideră că ar trebui promovate și consolidate informarea angajaților, consultarea și 
participarea acestora la procesul decizional, în conformitate cu dreptul european și 
național, acordându-se o atenție deosebită IMM-urilor; consideră că un grad mai mare de 
participare poate fi folosit ca instrument motivațional pentru angajați și că reprezentanții 
lucrătorilor, prin cunoștințele lor specializate privind procesele care se desfășoară în 
interiorul întreprinderii, pot contribui în mod semnificativ la diversitatea și calitatea 
consiliilor de supraveghere, contribuind astfel la sustenabilitatea pe termen lung a 
strategiilor corporative; 

15. solicită o mai mare diversitate, inclusiv de gen, și complementaritate în materie de 
aptitudini individuale, expertiză și experiență în cadrul consiliilor și structurilor de 
supraveghere și de administrație ale întreprinderilor, astfel încât să existe o mai mare 
varietate de opinii, dezbateri și provocări, de talente și stiluri de conducere pentru cele mai 
înalte poziții din cadrul întreprinderilor;

16. subliniază importanța unei mai mari reprezentări a femeilor în consiliile întreprinderilor și 
la nivelul pozițiilor de conducere, după cum se prevede în Carta femeii elaborată de 
Comisie; remarcă faptul că statele membre și întreprinderile au adoptat diferite măsuri 
vizând creșterea reprezentării femeilor în consiliile de administrație, inclusiv cote de gen;  
subliniază, cu toate acestea, că pe lângă practicile existente este nevoie și de acțiuni ce 
vizează diversitatea, care să contribuie la echilibrul dintre viața privată și viața 
profesională, precum și de consiliere profesională internă; încurajează companiile să 
adopte angajamentul „Reprezentarea femeilor în consiliile de conducere: o promisiune 
pentru Europa”, prezentat de Comisie, la 1 martie 2010, și să îndeplinească obiectivele 
acestuia;

17. consideră că este necesară o mai mare transparență în procesul de recrutare pentru cele 
mai înalte poziții de conducere și subliniază că profilurile membrilor, diferitele experiențe 
de conducere, mediile profesionale, internaționale, naționale sau regionale contribuie la 
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îmbunătățirea funcționalității eficiente a consiliului de administrație;

18. consideră că membrii consiliilor de administrație și de supraveghere trebuie să își asume, 
sub propria lor responsabilitate, responsabilitatea măsurilor de formare și perfecționare 
necesare exercitării propriilor sarcini, beneficiind în acest sens de suportul corespunzător 
al întreprinderii;

19. consideră că este important să se asigure că toți acționarii beneficiază de un tratament egal 
și corect, având în vedere că protecția acționarilor minoritari este foarte complicată în 
Europa, aceștia considerând că este dificil să își reprezinte interesele în societățile cu 
acționari dominanți;

20. solicită politici de remunerare sustenabile pe termen lung care să se bazeze pe 
funcționarea pe termen lung a persoanei respective și a întreprinderii acestuia; consideră 
că includerea opțiunilor de cumpărare de acțiuni în cadrul sistemelor de remunerare ar 
trebui redusă la minimum; sprijină, cu toate acestea, promovarea sistemelor voluntare de 
participare a angajaților la capital, analizate cu atenție pentru a evita expunerea la riscuri 
din cauza lipsei de diversificare pentru angajați și disponibile pentru toți angajații din 
întreprindere; consideră că sistemul de participare a angajaților la capital le poate permite 
angajaților să partajeze profiturile, dar, în niciun caz, nu trebuie să înlocuiască drepturile 
salariale sau să împiedice negocierile colective;

21. susține introducerea unor elemente de sustenabilitate pe termen lung în remunerarea 
variabilă a personalului cu funcții de conducere, precum stabilirea unui procent din 
remunerarea variabilă a acestora în funcție de îndeplinirea obiectivelor privind 
responsabilitatea socială corporativă, cum ar fi sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
satisfacția la locul de muncă a lucrătorilor etc.;

22. sprijină:

 comunicarea anuală integrală și obligatorie a politicilor și sistemelor de remunerare ale 
administratorilor executivi și a profilurilor de risc ale întreprinderilor;

 evaluarea externă integrală și obligatorie a întreprinderilor cotate, efectuată cel puțin o 
dată la trei ani, alături de o evaluare (anuală) efectuată de consiliul de administrație și 
de comitetele de administrație, în conformitate cu recomandările Comisiei1;

 comunicarea integrală și obligatorie a tuturor activităților economice ale tuturor 
membrilor consiliului de administrație, inclusiv toate pozițiile din alte consilii de 
administrație;

 comunicarea integrală și obligatorie a unei comparații între dintre nivelurile de 
salarizare pe criterii de gen;

23. consideră că sunt necesare măsuri pentru îmbunătățirea transparenței în guvernanța 
corporativă, precum și a regimului privind dezvăluirea informațiilor nefinanciare; 
consideră că acestea ar trebui să fie proporționale cu dimensiunea întreprinderilor și să nu 

                                               
1 Recomandarea 2005/162/CE a Comisiei din 15 februarie 2005 cu privire la rolul administratorilor neexecutivi 
sau al membrilor consiliilor de supraveghere din întreprinderile cotate și la comitetele consiliului de 
administrație sau de supraveghere, JO L 52, 25.2.2005, p. 51.



PE472.246v02-00 6/7 AD\885905RO.doc

RO

creeze sarcini administrative suplimentare pentru IMM-uri ca principală sursă de locuri de 
muncă în UE;

24. consideră că întreprinderile care nu respectă codurile de guvernanță corporativă ar trebui 
să furnizeze explicații detaliate cu privire la aceste decizii , conform principiului 
„conformează-te sau explică”, și, de asemenea, să descrie soluțiile alternative adoptate; 
consideră că cea mai bună utilizare a abordării „conformează-te sau explică” poate rezulta 
în urma unui sistem de monitorizare care acordă prioritate transparenței și informațiilor 
fiabile și de bună calitate.
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