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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. consideră că guvernanța corporativă eficientă ar trebui să contribuie la promovarea 
creșterii sustenabile și a responsabilității sociale în cadrul pieței unice și să fie orientată pe 
competitivitate și strategii de investiții pe termen lung;

2. consideră, după cum subliniază și Comisia în Comunicarea sa din 27 octombrie 2010 
intitulată „Către un Act privind piața unică ”1, că este foarte important ca întreprinderile 
europene să facă dovada celei mai înalte responsabilități, atât față de angajații și acționarii 
lor, cât și față de societate în general;

3. invită comunitatea de afaceri să-și asume responsabilitatea partajată și un angajament mai 
ambițios în promovarea unui consum sustenabil ca parte integrală a strategiei 
întreprinderilor;

4. îndeamnă întreprinderile și acționarii să mărească diversitatea consiliilor de administrație 
din perspectivă profesională, socială și culturală, pentru a stimula dezbaterea privind 
apariția unor idei noi; subliniază că diversitatea este un plus pentru procesul decizional 
mai reprezentativ pentru pozițiile înalte din cadrul întreprinderilor;

5. subliniază că este important să se valorifice implicarea acționarilor pentru a favoriza 
strategiile de investiții pe termen lung și pentru a evita o perspectivă pe termen scurt 
necorespunzătoare din partea investitorilor, abordare care amenință uneori existența pe 
termen lung a întreprinderilor în cauză și deci, prin extensie, a acționarilor mai mici, a 
salariaților și a consumatorilor;

6. recomandă ca statele membre să supravegheze dacă întreprinderile pun la dispoziția 
acționarilor lor declarații adecvate de guvernanță corporativă pentru a asigura astfel 
deplina transparență și pentru a îmbunătăți nivelul de cunoștințe al acționarilor cu privire 
la practicile de guvernanță corporativă, contribuind astfel la protejarea acționarilor și a 
cetățenilor împotriva asumării de riscuri excesive și a gândirii pe termen scurt;

7. consideră importantă implicarea mai mare a angajaților în procesele decizionale ale 
întreprinderilor, de exemplu prin intermediul capitalului social, pentru a spori motivația și 
coeziunea în cadrul întreprinderii;

8. atrage, de asemenea, atenția asupra faptului că administrarea corporativă și politicile de 
remunerare trebuie să fie viabile și responsabile și trebuie să respecte principiile egalității 
salariale și ale egalității de tratament între bărbați și femei, conform dispozițiilor europene 
în vigoare; solicită Comisiei să propună măsuri pentru a asigura o reprezentare mai 
echilibrată a femeilor în cadrul consiliilor de administrație, cu scopul atingerii unei 
reprezentări de minim 40% pentru fiecare sex până în 2020;
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9. propune ca măsurile potențiale pentru o reprezentare mai echilibrată a femeilor în 
consiliile de administrație să includă cerința adresată comitetelor de numire, cu privire la 
propunerile făcute, de a descrie ce eforturi au întreprins pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv, încurajând recurgerea la sisteme de comparație inter pares în consiliile de 
administrație publice și private, formarea comitetelor de numire, creând astfel o bază de 
selecție pentru candidate valoroase și încurajând proceduri de recrutare deschise, în 
defavoarea numirilor în funcție lipsite de transparență; invită Comisia să solicite 
întreprinderilor cotate la bursă să includă în rapoartele anuale politica privind diversitatea, 
inclusiv dimensiunea de gen, obiectivele stabilite pentru implementarea acestei politici și 
progresele realizate în îndeplinirea acestor obiective; subliniază că administrarea 
corporativă și politicile de remunerare trebuie să respecte și să stimuleze principiul 
egalității de tratament între femei și bărbați stabilit de directivele UE;

10. subliniază că rolul acționarilor în ceea ce privește stabilirea politicii de remunerare a 
administratorilor ar trebui consolidat;

11. salută eforturile Comisiei de asistare a votării transfrontaliere de către acționari, ca metodă 
de eliminare a obstacolelor la cooperarea între acționari pe piața internă, cu condiția ca 
acest proces să aibă loc în mod transparent și sigur;

12. salută recomandarea Comisiei potrivit căreia întreprinderile ar trebui să divulge politica 
lor în materie de remunerare și rezultatul voturilor acționarilor privind remunerarea și să 
instituie comisii independente pentru remunerare; 

13. invită Comisia să înainteze propuneri proporționate vizând orientări la nivel european cu 
privire la natura informațiilor divulgate acționarilor în cadrul rapoartelor anuale ale 
întreprinderilor; consideră că aceste informații ar trebui să fie de înaltă calitate și utile;

14. invită Comisia să adapteze măsurile de bună guvernanță corporativă la caracteristicile și 
necesitățile IMM-urilor, având în vedere resursele limitate ale acestora, mai ales în 
domeniul resurselor umane și administrative;
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