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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 unui sector corporativ mai transparent, mai stabil și mai 
sigur, capabil să țină cont în practicile sale de aspectele sociale și etice;

2. subliniază că guvernanța corporativă ar trebui, printre altele, să faciliteze relațiile cu 
angajații, care contribuie la succesul și performanțele întreprinderii lor și depind de 
acestea și își exprimă dezamăgirea față de faptul că acest aspect a fost pe deplin neglijat în 
Cartea verde;

3. consideră că ar trebui promovate și consolidate participarea angajaților la procesul 
decizional, precum și sistemele de administrare comună;

4. sprijină măsurile de guvernanță corporativă cu caracter juridic obligatoriu care acoperă 
întreprinderile cotate și pe cele necotate;

5. solicită o mai mare diversitate de gen în cadrul consiliilor de administrație ale 
întreprinderilor;

6. consideră că includerea opțiunilor pe acțiuni în cadrul sistemelor de remunerare ar trebui 
redusă la minimum și, în cazul ideal, eliminată și înlocuită de politici de remunerare 
sustenabile pe termen lung; sprijină, cu toate acestea, promovarea sistemelor voluntare de 
participare a angajaților la capital;

7. sprijină:

 comunicarea 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 efectuată de consiliul de administrație însuși, în 
conformitate cu recomandările Comisiei;1

 comunicarea integrală și obligatorie a tuturor activităților economice ale membrilor 
consiliului de administrație, inclusiv activitățile legate de mai multe consilii de 
administrație;

8. consideră că întreprinderile care decid să se abată de la recomandările codurilor de 
guvernanță corporativă ar trebui să furnizeze explicații detaliate ale acestor abateri și să 
descrie soluțiile alternative adoptate.

                                               
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.


