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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută Cartea verde a Comisiei, dar subliniază că un cadru revizuit ar trebui sprijinit de 
instrumente și măsuri de implementare, pentru a evita riscul ca acesta să fie adoptat doar 
în mod formal de către consiliile de administrație;

2. consideră că măsurile de implementare ar trebui să includă:

 măsuri adoptate de autoritățile comerciale ale statelor membre, vizând creșterea 
responsabilității membrilor individuali ai consiliilor de administrație și a 
întreprinderilor, inclusiv un posibil sistem de sancțiuni,

 o conferință anuală a președinților consiliilor de administrație, inclusiv un premiu 
pentru buna guvernanță,

 o cerință potrivit căreia membrii consiliilor de administrație trebuie să 
îndeplinească cerințe formale privind eligibilitatea și cunoștințele, iar locurile 
vacante în cadrul consiliilor de administrație trebuie publicate,

 măsuri privind divulgarea publică a „activităților gri”, a conflictelor de interese și a 
activităților comerciale între societățile-mamă și societățile-fiice,

 un raport anual de „denunțare și dezaprobare publică” elaborat de către Comisie, ca 
urmare a neaplicării guvernanței corporative (CG);

3. subliniază că este absolut necesar ca funcția de director general executiv și cea de 
președinte al consiliului de administrație să fie separate și definite;

4. sprijină cerința privind divulgarea publică în ceea ce privește politica de diversitate, 
precum și introducerea unui echilibru minim de gen de 1/3;

5. consideră că numărul de locuri în consiliul de administrație deținute de membri ai 
consiliului de administrație ar trebui limitat la două în orice moment dat, iar includerea 
unor „directori gri” ar trebui eliminată;

6. sprijină adoptarea unui raport extern de evaluare a consiliului de administrație înainte de 
realegerea acestuia, raport ce ar trebui prezentat acționarilor; consideră că ar trebui să aibă 
loc și auto-evaluări anuale pe plan intern;

7. consideră că gestionarea riscurilor ar trebui să se afle în centrul CG și ar trebui să figureze 
printre principalele responsabilități ale directorului;

8. sprijină cu fermitate un mecanism european care să îi ajute pe emitenți să-și identifice 
acționarii în vederea facilitării dialogului pe teme de CG;
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9. sprijină instituirea unei protecții sporite pentru acționarii minoritari, incluzând, în același 
timp, măsuri de evitare a abuzurilor;


