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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 δημιουργίας ενός πλέον διαφανούς, σταθερού και αξιόπιστου 
εταιρικού τομέα που θα είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη στις πρακτικές του τις 
κοινωνικές και ηθικές ανησυχίες·

2. επισημαίνει ότι η εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις 
σχέσεις με τους εργαζόμενους, που συμβάλλουν και εξαρτώνται από την επιτυχία και την 
απόδοση της εταιρείας τους, και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η εν 
λόγω πτυχή έχει πλήρως αγνοηθεί στην Πράσινη Βίβλο·

3. εκφράζει την άποψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων θα πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί, όπως επίσης και τα σχήματα 
συμμετοχής·

4. υποστηρίζει νομικά δεσμευτικά μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης που θα καλύπτουν τις 
εισηγμένες καθώς και τις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες·

5. ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση με βάση το φύλο στα διοικητικά συμβούλια 
των εταιρειών

6. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η συμπερίληψη της δυνατότητας 
δικαιώματος αγοράς μετοχών ως τμήμα των σχημάτων αμοιβής και, ιδανικά, να 
καταργηθεί σταδιακά και να αντικατασταθεί από βιώσιμες μακροπρόθεσμες πολιτικές 
στον τομέα των αμοιβών· υποστηρίζει, όμως, την προώθηση εθελοντικών σχημάτων 
συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο·

7. 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 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών που θα 
διεξάγεται το λιγότερο κάθε τρία έτη, μαζί με μια αξιολόγηση που θα 
πραγματοποιείται από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο σε συμφωνία με τις συστάσεις 
της Επιτροπής1

 δημοσιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όλων των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με 
περισσότερα από ένα διοικητικά συμβούλια· 

                                               
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.
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8. εκφράζει την άποψη ότι οι εταιρείες που αποφασίζουν να απομακρυνθούν από τους 
κώδικες της εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προβαίνουν σε λεπτομερείς εξηγήσεις 
παρόμοιων αποφάσεων και να περιγράφουν τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν 
υιοθετήσει. 


