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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o Livro Verde da Comissão, mas salienta que o enquadramento revisto 
deverá ser apoiado por instrumentos de aplicação eficientes e medidas concretas, bem 
como por uma supervisão reforçada a nível nacional e da UE a fim de evitar o risco de ser 
apenas formalmente adotado pelos conselhos de administração;  entende que o 
enquadramento revisto deve ter também em conta que o direito das sociedades dos 
Estados-Membros decorre de diferentes tradições e princípios judiciais e que importa 
respeitar essas diferenças trabalhando simultaneamente no sentido de um modelo mínimo 
de governo das sociedades na UE, que preveja, entre outros aspetos, uma perspetiva de 
longo prazo no tocante à ligação dos trabalhadores aos conselhos de administração das 
sociedades;

2. Pensa que as medidas de aplicação deverão incluir:

 Medidas com vista a aumentar a responsabilidade dos administradores individuais e 
das sociedades, incluindo eventuais sistemas nacionais de sanções segundo os 
meios e modos apropriados às diferentes tradições judiciais,

 Uma conferência anual dos presidentes dos conselhos de administração das 
empresas, incluindo a atribuição de um prémio de boa governação,

 O cumprimento obrigatório de requisitos formais de elegibilidade e em matéria de 
conhecimentos pelos membros dos conselhos de administração e a publicação 
obrigatória das vagas dos conselhos de administração,

 Medidas sobre a divulgação pública das atividades "cinzentas", dos conflitos de 
interesses e das transações cruzadas entre as empresas-mãe e as respetivas filiais,

 Um relatório anual da Comissão, com a publicação dos nomes dos faltosos, sobre a 
não-aplicação das regras do governo das sociedades;

3. Congratulando-se com os acordos voluntários sectoriais sobre o princípio "cumprir ou 
explicar" e incentivando mais acordos desse tipo a nível da UE, reconhece que a crise 
financeira veio questionar a eficácia dos acordos; entende que a Comissão deverá analisar 
a utilização das cláusulas que consubstanciam o princípio "cumprir ou explicar" e analisar 
em que medida essas cláusulas, ou outras alternativas, deverão ser incluídas, seja a título 
voluntário ou obrigatório, num eventual enquadramento a nível da UE;

4. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que tenham em conta a dimensão e o volume 
de negócios das sociedades da UE ao estabelecer medidas no domínio do governo das 
sociedades a fim de não impedir uma gestão eficaz das PME;

5. Salienta que é absolutamente necessário que as funções de presidente executivo e de 
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presidente do conselho de administração sejam definidas e separadas pelo menos no caso 
de empresas com mais de 50 trabalhadores e com um volume de negócios superior a 1 
milhão de euros;

6. Apoia que se estabeleça a obrigação de divulgar publicamente a política sobre diversidade 
e deseja ver adotar medidas concretas para aumentar a representação das mulheres nos 
conselhos de administração, idealmente por meio de instrumentos não vinculativos; 
sublinha também a necessidade de medidas adequadas, tais como estruturas de 
acolhimento de crianças, a fim de fazer da diversidade de género uma realidade;

7. Respeitando a competência da assembleia geral anual de acionistas de uma sociedade para 
a nomeação dos membros do conselho de administração, entende que o número de lugares 
ocupados concomitantemente por qualquer administrador em diferentes sociedades deverá 
ser limitado e que a inclusão de "grey directors" (administradores alheios à sociedade mas 
tendo com ela laços especiais) deveria cessar gradualmente;

8. Apoia a aprovação de um relatório de avaliação do desempenho do conselho de 
administração, antecedendo a reeleição deste último, que deverá ser distribuído aos 
acionistas;

9. Pensa que a gestão do risco deverá estar no centro do governo das sociedades e que 
deveria ser classificada como uma responsabilidade fundamental do administrador e do 
conselho de administração; entende que a gestão do risco deverá abranger também os 
riscos não financeiros como os riscos no domínio dos danos ambientais e das violações
dos direitos humanos;

10. Considera que os conselhos de administração deverão tomar medidas adequadas para 
combater a visão de curto prazo que está infiltrada no governo das sociedades, em 
particular no que respeita à conceção dos contratos de gestão de ativos;

11. É decididamente a favor de um mecanismo europeu que ajude os emitentes a identificar os 
seus acionistas a fim de facilitar o diálogo sobre as questões relativas ao governo das 
sociedades e excluir eventuais abusos resultantes do chamado "voto vazio"; entende que 
os acionistas têm de poder desempenhar um papel central no governo das empresas e 
contribuir de forma mais ativa para um governo responsável das sociedades;

12. Apoia a concessão de uma maior proteção aos acionistas minoritários acompanhada de 
medidas para evitar abusos e incentivar os acionistas a concentrar a atenção nos resultados 
financeiros a longo prazo da empresa;
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