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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. κρίνει ότι η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων πρέπει να συμβάλει στην προώθηση μιας 
αειφόρου ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς·

2. καλεί την Επιτορπή να παρουσιάσει μέτρα για την ενίσχυση της επαγγελματικής και 
κοινωνικής πολυμορφίας χάριν διευκόλυνσης του διαλόγου και της ανάπτυξης νέων ιδεών 
στα διοικητικά συμβούλια·

3. καλεί τις επιχειρήσεις να περιλάβουν περισσότερους ειδικούς στον τομέα των 
«πωλήσεων» ή του «μάρκετινγκ» στους κόλπους των διοικητικών συμβουλίων, ώστε να 
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ανάγκες και τα συμφέροντα των καταναλωτών στη 
διακυβέρνηση της επιχείρησης·

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η συμμετοχή των μετόχων ώστε να 
ευνοηθούν οι μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές και να αποφευχθεί ο άσκοπος 
«βραχυπροθεσμισμός» των επενδυτών που απειλεί πολλές φορές το μέλλον των εν λόγω 
επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, τους μικρο-μετόχους, τους εργαζομένους και τους 
καταναλωτές·

5. κρίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων στο 
μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να βελτιωθούν τα κίνητρα προς εργασία και η συνοχή εντός των 
επιχειρήσεων·

6. υπενθυμίζει με σθένος ότι η εταιρική διακυβέρνηση και οι πολιτικές στον τομέα των 
αποδοχών, πρέπει να είναι υγιείς και υπεύθυνες και να τηρούν τις αρχές της ισότητας των 
αμοιβών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, οι οποίες κατοχυρώνονται στις 
ευρωπαϊκές συνθήκες και οδηγίες· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά 
συμβούλια·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο την εναρμόνιση, σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, της φύσης και του περιεχομένου των πληροφοριών που κοινοποιούνται στους 
μετόχους μέσω των ετησίων εκθέσεων των επιχειρήσεων.


