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Amendamentul 1
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
trebuie să contribuie la promovarea unei 
creșteri durabile a pieței interne;

1. consideră, după cum subliniază și 
Comisia în Comunicarea sa intitulată 
Către un Act privind piața unică , 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”;

Or. en

Amendamentul 2
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
trebuie să contribuie la promovarea unei 
creșteri durabile a pieței interne;

1. consideră că guvernanța corporativă 
trebuie să contribuie la promovarea unei 
creșteri durabile a pieței interne care să fie 
orientată pe strategii de investiții pe 
termen lung pentru creștere durabilă și 
responsabilitate socială;

Or. en

Amendamentul 3
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
trebuie să contribuie la promovarea unei 
creșteri durabile a pieței interne;

1. consideră că guvernanța corporativă 
trebuie să contribuie la promovarea unei 
creșteri durabile a pieței interne și să 
creeze valoare adăugată pe termen lung;

Or. lt

Amendamentul 4
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că guvernanța corporativă 
trebuie să contribuie la promovarea unei 
creșteri durabile a pieței interne;

1. consideră că guvernanța corporativă
eficientă trebuie să contribuie la 
promovarea creșterii și a competitivității
pieței unice;

Or. en

Amendamentul 5
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. în acest sens, subliniază că 
guvernanța corporativă are un rol cheie 
în asigurarea unui comportament 
responsabil și în promovarea creșterii 
durabile pe piața internă, mai ales dacă 
guvernanța corporativă reflectă, în mod 
echilibrat, interesele angajaților, ale 
acționarilor și stabilitatea pe termen lung 
a întreprinderii, precum și interesele 
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societății în general;

Or. en

Amendamentul 6
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită comunitatea de afaceri să-și 
asume responsabilitatea partajată și un 
angajament mai ambițios în promovarea 
unui consum durabil ca parte integrală a 
strategiei companiilor lor;

Or. en

Amendamentul 7
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte măsuri în 
vederea creșterii diversității din 
perspectivă profesională și socială pentru 
a stimula dezbaterea privind apariția unor 
idei noi în cadrul consiliilor de 
administrație;

2. invită Comisia, întreprinderile, 
acționarii și autoritățile naționale să
stimuleze diversitatea prezenței în cadrul 
consiliilor de administrație ale 
întreprinderilor pentru a stimula astfel
dezbaterea privind apariția unor idei noi;

Or. en

Amendamentul 8
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte măsuri în 
vederea creșterii diversității din perspectivă 
profesională și socială pentru a stimula
dezbaterea privind apariția unor idei noi în 
cadrul consiliilor de administrație;

2. invită Comisia să prezinte propuneri de 
stimulente în vederea creșterii diversității 
din perspectivă profesională și socială 
pentru a încuraja întreprinderile să 
stimuleze dezbaterea privind apariția unor 
idei noi în cadrul consiliilor de 
administrație;

Or. en

Amendamentul 9
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte măsuri în 
vederea creșterii diversității din perspectivă 
profesională și socială pentru a stimula 
dezbaterea privind apariția unor idei noi în 
cadrul consiliilor de administrație;

2. invită Comisia să prezinte măsuri în 
vederea creșterii diversității din perspectivă 
profesională și socială pentru a stimula 
dezbaterea privind apariția unor idei noi în 
cadrul consiliilor de administrație; invită 
Comisia să aplice guvernanței corporative 
principii precum responsabilitatea socială 
corporativă și angajamente de asigurare a 
unui echilibru social și de redistribuire a 
profitului, principii ce sunt esențiale 
acestui tip de guvernanță;

Or. lt

Amendamentul 10
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să prezinte măsuri în 2. invită comunitatea de afaceri să 
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vederea creșterii diversității din perspectivă 
profesională și socială pentru a stimula 
dezbaterea privind apariția unor idei noi în 
cadrul consiliilor de administrație;

prezinte măsuri în vederea creșterii 
diversității din perspectivă profesională, 
socială și culturală pentru a stimula 
dezbaterea mai largă privind apariția unor 
idei noi în cadrul consiliilor de 
administrație;

Or. en

Amendamentul 11
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că administratorii 
neexecutivi trebuie să dedice timp 
suficient responsabilităților lor; invită 
Comisia să propună o măsură la nivelul 
UE de limitare a numărului de mandate 
pe care le poate deține simultan un 
administrator neexecutiv;

Or. en

Amendamentul 12
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că diversitatea este un plus 
pentru procesul decizional mai 
reprezentativ pentru pozițiile înalte din 
cadrul întreprinderilor;

Or. en
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Amendamentul 13
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită întreprinderile să includă în 
consiliile de administrație mai multe 
persoane cu experiență în domeniile de 
vânzări sau marketing pentru a crea 
condițiile, în cadrul guvernanței 
corporative, pentru o mai bună satisfacere 
a nevoilor și intereselor consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 14
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită întreprinderile să includă în 
consiliile de administrație mai multe 
persoane cu experiență în domeniile de 
vânzări sau marketing pentru a crea 
condițiile, în cadrul guvernanței 
corporative, pentru o mai bună satisfacere 
a nevoilor și intereselor consumatorilor;

3. invită întreprinderile să se asigure că 
guvernanța corporativă satisface mai bine 
nevoile și interesele consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 15
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită întreprinderile să includă în 
consiliile de administrație mai multe 
persoane cu experiență în domeniile de 
vânzări sau marketing pentru a crea 
condițiile, în cadrul guvernanței 
corporative, pentru o mai bună satisfacere 
a nevoilor și intereselor consumatorilor;

3. invită întreprinderile să se asigure că 
interesele consumatorilor sunt prioritar 
avute în vedere, inclusiv prin întreținerea 
de contacte periodice cu organizațiile de 
protecție a consumatorilor și instituind, de 
câte ori e nevoie, consultări cu 
consumatorii și incluzând în consiliile de 
administrație mai multe persoane cu 
experiență în domeniile de vânzări sau 
marketing;

Or. en

Amendamentul 16
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. 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;

Or. en

Amendamentul 17
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

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

5. consideră importantă încurajarea 
angajaților pentru implicarea în 
activitatea întreprinderilor, în special prin 
intermediul capitalului social, pentru a 
spori motivația și coeziunea în cadrul 
întreprinderii; subliniază că consiliul de 
administrație este responsabil și 
răspunzător strict pentru procesul 
decizional;

Or. en

Amendamentul 18
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

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

5. 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;

Or. en

Amendamentul 19
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

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

5. subliniază că implicarea angajaților în
activitatea unei întreprinderi contribuie la 
durabilitatea pe termen lung a acesteia; 
prin urmare, subliniază necesitatea 
participării efective a angajaților în 
activitatea întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 20
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de raportul Comisiei din 11 
noiembrie 2011 referitor la stadiul 
transpunerii Directivei 2009/38/CE a 
Consiliului privind instituirea unui 
comitet european de întreprindere sau a 
unei proceduri de informare și consultare 
a lucrătorilor în întreprinderile și 
grupurile de întreprinderi de dimensiune 
comunitară;

Or. en

Amendamentul 21
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să prezinte 
Parlamentului European înainte de 1 
ianuarie 2013 un raport privind 
funcționarea comitetului european de 
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întreprindere și eventualele măsuri de 
îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește 
formarea membrilor consiliului;

Or. en

Amendamentul 22
Constance Le Grip, Barbara Weiler, Philippe Juvin, Małgorzata Handzlik

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. 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 
echilibrată a femeilor în cadrul consiliilor 
de administrație;

6. 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 
echilibrată a femeilor în cadrul consiliilor 
de administrație, cu scopul atingerii unei 
reprezentări de minim 40% pentru fiecare 
sex până în 2020;

Or. en

Amendamentul 23
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. 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 

6. 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 
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femei, conform dispozițiilor europene în 
vigoare; solicită Comisiei să propună 
măsuri pentru a asigura o reprezentare 
echilibrată a femeilor în cadrul consiliilor 
de administrație;

femei, conform dispozițiilor europene în 
vigoare; solicită o reprezentare echilibrată 
a femeilor în cadrul consiliilor de 
administrație, cu scopul atingerii unei 
reprezentări de minim 40% pentru fiecare 
sex până în 2020;

Or. en

Amendamentul 24
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. 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
echilibrată a femeilor în cadrul consiliilor
de administrație;

6. 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; invită Comisia și întreprinderile 
să adopte inițiative definitive pentru a 
asigura o mai bună reprezentare a femeilor 
în consiliile de administrație;

Or. en

Amendamentul 25
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. 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 

6. 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 
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egalității de tratament între bărbați și 
femei, conform dispozițiilor europene în 
vigoare; solicită Comisiei să propună 
măsuri pentru a asigura o reprezentare 
echilibrată a femeilor în cadrul consiliilor 
de administrație;

egalității de tratament între bărbați și 
femei, conform dispozițiilor europene în 
vigoare; solicită comunității de afaceri să 
propună măsuri pentru a asigura o 
reprezentare echilibrată a femeilor în 
cadrul consiliilor de administrație;

Or. en

Amendamentul 26
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. 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, 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 în acest sens și 
progresele realizate; 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;

Or. en
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Amendamentul 27
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că rolul acționarilor ar 
trebui consolidat în ceea ce privește 
stabilirea politicii de remunerare a 
administratorilor;

Or. en

Amendamentul 28
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. 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;

Or. en

Amendamentul 29
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că, deși componența 
consiliului este în principal 
responsabilitatea acționarilor, în cazul în 
care nu se înregistrează nicio 
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îmbunătățire a nivelului de reprezentare a 
femeilor în cadrul acestuia într-un termen 
rezonabil, legiuitorul poate recurge la alte 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 30
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază ferm că gestiunea 
corporativă și politicile de remunerare 
trebuie să fie corecte și responsabile și nu 
trebuie să stimuleze în niciun fel 
comportamentele speculative vizând 
profituri pe termen scurt, în detrimentul 
sustenabilității pe termen lung a 
întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 31
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că ar trebui să fie 
obligatorie comunicarea politicii de 
remunerare, a raportului anual privind 
remunerarea (un raport cu privire la 
modul de aplicare a politicii de 
remunerare în anul precedent) și a 
remunerărilor individuale ale 
administratorilor executivi și neexecutivi;

Or. en
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Amendamentul 32
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să înainteze propuneri în 
vederea armonizării la nivel european a 
naturii și conținutului informațiilor 
divulgate acționarilor în cadrul rapoartelor 
anuale ale întreprinderilor.

7. invită Comisia să înainteze propuneri
rezonabile în vederea elaborării de 
orientări la nivel european a naturii și 
conținutului informațiilor divulgate 
acționarilor în cadrul rapoartelor anuale ale 
întreprinderilor, informații ce ar trebui să 
fie de înaltă calitate și utile;

Or. en

Amendamentul 33
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să înainteze propuneri în 
vederea armonizării la nivel european a 
naturii și conținutului informațiilor 
divulgate acționarilor în cadrul rapoartelor 
anuale ale întreprinderilor.

7. invită Comisia să înainteze propuneri în 
vederea armonizării la nivel european a 
naturii informațiilor divulgate acționarilor 
în cadrul rapoartelor anuale ale 
întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 34
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 7 – paragraful 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

salută recomandările Comisiei potrivit 
cărora întreprinderile ar trebui să divulge 
politica lor în materie de remunerare, 
rezultatul voturilor acționarilor privind 
remunerarea și să instituie comisii 
independente pentru remunerare;
consideră că astfel de măsuri ar contribui 
la creșterea transparenței și ar aborda, de 
asemenea, neconcordanța crescândă 
dintre performanță și tantiemele acordate 
cadrelor superioare;

Or. en

Amendamentul 35
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. 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;

Or. lt


