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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 trebuie să contribuie la promovarea unei creșteri 
durabile a pieței interne;

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; 

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;

4. 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 perenitatea 
societăților în cauză și deci, prin extensie, a acționarilor mai mici, a salariaților și a 
consumatorilor;       

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; 

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; 

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.  


