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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Considera que um governo das sociedades eficaz deve contribuir para a promoção do 
crescimento sustentável e da responsabilidade social no mercado único, orientando-se para 
estratégias de competitividade e investimento a longo prazo;

2. Considera, tal como salienta também a Comissão na sua Comunicação ”Um Ato para o 
Mercado Único”1, que é extremamente importante que as empresas europeias demonstrem 
a máxima responsabilidade, não só para com os seus trabalhadores e acionistas, mas 
também para com a sociedade em geral;

3. Insta a comunidade empresarial a assumir a sua responsabilidade comum e a reforçar o 
seu empenho na promoção do consumo sustentável como parte integrante da estratégia 
empresarial;

4. Insta as empresas e os acionistas a aumentarem a diversidade profissional, social e cultural 
dos conselhos de administração, a fim de estimular o debate e fomentar o aparecimento de 
novas ideias;  salienta que a diversidade é um fator positivo que contribui para processos 
de decisão mais representativos pelos cargos de chefia das empresas;

5. Realça a importância de valorizar a participação dos acionistas a fim de estimular 
estratégias de investimento a longo prazo e evitar uma primazia do curto prazo 
inapropriada por parte dos investidores que ameaça, por vezes, a sobrevivência a longo 
prazo das sociedades afetadas e portanto, por extensão, os pequenos acionistas, os 
trabalhadores e os consumidores;

6. Recomenda que os Estados-Membros verifiquem se as empresas apresentam aos seus 
acionistas declarações apropriadas sobre o governo das sociedades a fim de assegurar uma 
total transparência e manter os acionistas a par das práticas de governo das sociedades, 
contribuindo desse modo para a proteção dos acionistas e dos cidadãos contra a assunção 
de riscos excessivos e uma primazia do curto prazo;

7. Considera importante reforçar a participação dos trabalhadores nos processos de tomada 
de decisão das empresas, por exemplo, através da participação dos trabalhadores no 
capital, a fim de melhorar a motivação e assegurar a coesão nas empresas;

8. Salienta com firmeza que a gestão empresarial e as políticas de remuneração devem ser 
sólidas e responsáveis e respeitar os princípios da paridade salarial e da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres, em conformidade com as disposições da UE em 
vigor; exorta a Comissão a propor medidas no sentido de garantir uma representação mais 
equilibrada das mulheres nos conselhos de administração, com o objetivo de alcançar uma 
representação de pelo menos 40% de ambos os géneros até 2020;
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9. Propõe que entre as medidas a adotar para uma representação mais equilibrada das 
mulheres nos conselhos de administração se inclua a exigência de os comités de nomeação 
declararem, ao apresentarem as suas propostas, quais foram os esforços desenvolvidos 
com vista a alcançar aquele objetivo, encorajando sistemas de comparação com outras 
empresas dos conselhos de administração dos setores público e privado, formação dos 
membros dos comités de nomeação, criação de listas de candidatas competentes e 
promoção de processos de recrutamento abertos para garantir a transparência das 
nomeações;  insta a Comissão a exigir que as empresas cotadas na bolsa descrevam nos 
seus relatórios anuais a sua política em matéria de diversidade, incluindo a de género, bem 
como as metas que se propuseram para executar essa política e os progressos efetuados na 
consecução das mesmas; realça que as políticas de gestão empresarial e de remuneração 
devem respeitar e promover o princípio da igualdade de tratamento entre mulheres e 
homens estabelecido nas diretivas da UE;

10. Salienta que o papel dos acionistas no que respeita ao estabelecimento da política de 
remuneração dos administradores deve ser reforçado;

11. Congratula-se com os esforços desenvolvidos pela Comissão para apoiar a votação 
transfronteiras por parte dos acionistas como meio de eliminar barreiras à cooperação 
entre acionistas no mercado interno, desde que a mesma se processe de uma forma 
transparente e segura;

12. Congratula-se com a recomendação da Comissão de que as empresas devem divulgar a 
sua política de remuneração e os resultados das votações dos acionistas sobre 
remunerações, bem como estabelecer comités de fixação de remunerações independentes; 

13. Exorta a Comissão a apresentar propostas proporcionadas de orientações à escala europeia 
sobre o tipo de informação divulgada aos acionistas nos relatórios anuais das empresas; 
considera que esta informação deve ser de elevada qualidade e esclarecedora;

14. Convida a Comissão a adaptar as medidas relativas ao bom governo das sociedades às 
características e necessidades das PME, atendendo a que os recursos destas últimas são 
limitados, especialmente nas áreas da administração e dos recursos humanos.
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