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Amendamentul 1
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Referirea 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
6 iulie 2011 referitoare la femei și 
conducerea întreprinderilor1,
___________
1P7_TA-PROV(2011)0330.

Or. en

Amendamentul 2
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută revizuirea, de către Comisie, a 
cadrului de guvernanță corporativă a UE, 
inițiată prin Cartea verde;

1. salută revizuirea, de către Comisie, a 
cadrului de guvernanță corporativă a UE, 
inițiată prin Cartea verde; subliniază că ar 
putea să depășească aplicarea 
principiului „aplică și explică”;

Or. en

Amendamentul 3
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită Comisiei să stabilească un 
sistem de norme și de sancțiuni clare 
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pentru buna guvernanță corporativă, 
bazat pe coduri de bune practici pentru a 
reechilibra actuala structură a 
guvernanței corporative în vederea 
consolidării orientării pe termen lung și a 
descurajării stimulentelor financiare și de 
altă natură care încurajează riscurile 
excesive pe termen scurt și 
comportamentul iresponsabil;

Or. en

Amendamentul 4
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă concentrarea Cărții verzi 
asupra sistemului unitar și neglijarea 
sistemului dual, care este, de asemenea, 
vast reprezentat în Europa; unele 
întrebări, pe care le pune Cartea verde, nu 
apar în cazul sistemului dual, de exemplu 
separarea competențelor și a 
responsabilităților directorului executiv de 
cele ale consiliului de supraveghere, 
deoarece acestea sunt clar separate de 
lege în sistemul dual; 

Or. de

Amendamentul 5
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că în raportul Grupului de 
reflectare referitor la viitorul legislației 
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UE privind societățile comerciale se 
menționează că „interesul societății (..) 
poate avea prioritate față de interesul 
acționarilor individuali dacă între aceste 
interese există un conflict și dacă servind 
interesul pe termen scurt al acționarilor 
ar putea exista un impact negativ direct 
asupra rentabilității pe termen lung a 
societății”.
Bruxelles, 5 aprilie 2011, disponibil pe 
site-ul web al Comisiei, pp. 37-38.

Or. en

Amendamentul 6
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că în urma crizei 
financiare, se poate învăța mult din 
principalele falimente din mediul de 
afaceri;

Or. nl

Amendamentul 7
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. consideră că reglementarea 
guvernanței corporative trebuie să se 
bazeze pe dispoziții obligatorii, care să fie 
completate de dispoziții neobligatorii, cum 
ar fi codurile de bune practici.
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Or. en

Amendamentul 8
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. cu toate acestea, sugerează o oarecare 
rezervă în acest context și solicită 
evaluarea foarte critică a oricărei 
propuneri legislative în lumina 
obiectivelor avute în vedere și a raportului 
dintre costuri și beneficii pe care le 
implică astfel de propuneri;

Or. nl

Amendamentul 9
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază mai degrabă nevoia unei 
mai bune funcționări și monitorizări a 
normelor și recomandărilor legate de 
guvernanță decât punerea în aplicare a 
unor norme europene obligatorii în 
materie de guvernanță corporativă;

Or. nl

Amendamentul 10
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 1d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. este convins că codurile opționale de 
conduită sunt cea mai eficientă modalitate 
de a ajunge la o guvernanță corporativă 
adecvată;

Or. nl

Amendamentul 11
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 1e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1e. în acest context, pledează pentru 
metoda „comply or explain” („aplică sau 
explică”); consideră că, în conformitate 
cu această metodă, companiile care au un 
motiv justificat să nu se conformeze 
normelor în materie de guvernanță 
corporativă trebuie să explice detaliat 
respectivele hotărâri și să descrie ce 
soluții alternative au aplicat;

Or. nl

Amendamentul 12
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă, cu toate acestea, faptul că 
chestiuni importante în materie de 
guvernanță corporativă, precum luarea 
deciziilor de către consiliu, 
responsabilitatea și independența 
administratorilor, conflictele de interese 

2. regretă, cu toate acestea, faptul că 
chestiuni importante în materie de 
guvernanță corporativă, precum luarea 
deciziilor de către consiliu, 
responsabilitatea și independența 
administratorilor, conflictele de interese, 
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sau implicarea părților interesate nu au fost 
abordate în Cartea verde;

diversitatea de gen, reprezentarea 
angajaților și implicarea părților interesate 
nu au fost abordate în Cartea verde;

Or. en

Amendamentul 13
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază, în acest sens, că trebuie să se 
atragă atenția asupra rolului important pe 
care diferite comisii (de audit, remunerare 
și numire) o joacă în buna guvernanță a 
unei întreprinderi și invită Comisia să 
întărească rolul acestora;

3. subliniază, în acest sens, că trebuie să se 
atragă atenția asupra rolului important pe 
care diferite comisii (de audit, remunerare 
și numire) îl joacă în buna guvernanță a 
unei întreprinderi și invită Comisia să 
adopte măsuri pentru a întări rolul 
acestora;

Or. bg

Amendamentul 14
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază, în acest sens, că trebuie să se 
atragă atenția asupra rolului important pe 
care diferite comisii (de audit, remunerare 
și numire) o joacă în buna guvernanță a 
unei întreprinderi și invită Comisia să 
întărească rolul acestora;

3. subliniază, în acest sens, că trebuie să se 
atragă atenția asupra rolului important pe 
care diferite comisii (de audit, remunerare 
și numire) îl joacă în buna guvernanță a 
unei întreprinderi;

Or. en



AM\885626RO.doc 9/34 PE478.375v01-00

RO

Amendamentul 15
Alexandra Thein

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază în acest sens că Comisia 
trebuie să țină seama la revizuirea 
Cadrului de guvernanță corporativă al 
UE de drepturile și obligațiile conferite 
respectivelor organe ale societăților în 
conformitate cu sistemele juridice 
naționale și mai ales de diferențele dintre 
sistemele unitare și duale; în continuare 
se referă prin sintagma „consiliu de 
administrație” în principal la funcția de 
supraveghere a conducerii unei societăți 
care, într-o structură duală, ține în 
general de responsabilitatea consiliului de 
supraveghere, funcțiilor atribuite 
diferitelor organe ale societății în 
diversele regimuri juridice naționale 
neaducându-li-se atingere în acest caz;

Or. de

Amendamentul 16
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, indiferent de mărimea acestora, ar 
trebui să se aplice o serie de măsuri 
fundamentale în domeniul guvernanței 
corporative în UE;

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, indiferent de mărimea acestora, ar 
trebui să se aplice măsuri în domeniul 
guvernanței corporative în UE;

Or. en
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Amendamentul 17
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, indiferent de mărimea acestora, ar 
trebui să se aplice o serie de măsuri 
fundamentale în domeniul guvernanței 
corporative în UE;

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, ar trebui să se aplice o serie de 
măsuri fundamentale în domeniul 
guvernanței corporative în UE; cu toate 
acestea, în cazul întreprinderilor 
sistemice, ar trebui puse în aplicare 
proceduri consolidate „aplică sau 
explică” care să asigure că autoritatea de 
reglementare corespunzătoare a analizat 
explicația și este mulțumită de aceasta;

Or. en

Amendamentul 18
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, indiferent de mărimea acestora, ar 
trebui să se aplice o serie de măsuri
fundamentale în domeniul guvernanței 
corporative în UE;

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, indiferent de mărimea acestora, ar 
trebui să se aplice o serie de principii
fundamentale în domeniul guvernanței 
corporative în UE;

Or. en

Amendamentul 19
Philippe De Backer

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că tuturor întreprinderilor 
cotate, indiferent de mărimea acestora, ar 
trebui să se aplice o serie de măsuri 
fundamentale în domeniul guvernanței 
corporative în UE;

4. consideră că abordarea soluției unice 
pentru toate situațiile („one size fits all 
approach”) nu este avantajoasă având în 
vedere marea diversitate de întreprinderi 
din Europa și în special diferența dintre 
întreprinderile cotate și cele necotate;

Or. nl

Amendamentul 20
Piotr Borys

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că inițiativa privind 
fairplay-ul financiar este un exemplu de 
bună practică în materie de guvernanță 
corporativă, preluat din sport; invită alte 
sectoare de activitate și autoritățile 
publice să analizeze în continuare aceste 
măsuri în vederea punerii în aplicare a 
unora dintre principiile fundamentale ale 
acestora;

Or. en

Amendamentul 21
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. arată că aceste măsuri ar trebui să fie 
proporționale cu mărimea, complexitatea 
și tipul întreprinderii; propune ca, pentru 
stabilirea măsurilor care trebuie aplicate, 

5. arată că aceste reguli ar trebui să fie 
valabile independent de mărimea, 
complexitatea și tipul întreprinderii; 
propune ca, pentru informarea completă și 
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să se instituie un sistem de praguri bazat 
pe numărul de angajați și/sau cifra de 
afaceri;

transparentă a părților interesate și a 
acționarilor cu privire la măsurile luate 
pentru controlul și buna guvernanță a
întreprinderii și pentru protejarea 
intereselor acestora, să se instituie un 
sistem de norme și sancțiuni clare;

Or. de

Amendamentul 22
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. arată că aceste măsuri ar trebui să fie 
proporționale cu mărimea, complexitatea 
și tipul întreprinderii; propune ca, pentru 
stabilirea măsurilor care trebuie aplicate, 
să se instituie un sistem de praguri bazat 
pe numărul de angajați și/sau cifra de 
afaceri;

5. arată că aceste măsuri ar trebui aplicate 
indiferent de mărimea, complexitatea și 
tipul întreprinderii, atâta timp cât 
întreprinderea este cotată;

Or. en

Amendamentul 23
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. arată că aceste măsuri ar trebui să fie 
proporționale cu mărimea, complexitatea și 
tipul întreprinderii; propune ca, pentru 
stabilirea măsurilor care trebuie aplicate, să 
se instituie un sistem de praguri bazat pe 
numărul de angajați și/sau cifra de afaceri;

5. arată că aceste măsuri ar trebui să fie 
proporționale cu mărimea, complexitatea și 
tipul întreprinderii; propune ca, pentru 
stabilirea măsurilor care trebuie aplicate, să 
se instituie un sistem de praguri bazat pe 
numărul de angajați și/sau cifra de afaceri; 
arată că acesta este tratat de baza 
principiului „aplică sau explică” și că ar 
trebui promovate explicațiile;
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Or. en

Amendamentul 24
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că întreprinderile necotate 
care depășesc o anumită mărime ar trebui 
să respecte anumite măsuri în materie de 
guvernanță corporativă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în general, ar trebui să 
existe o separare clară între 
responsabilitățile președintelui consiliului 
de administrație și cele ale directorului 
general; observă, cu toate acestea, că 
această regulă ar trebui să fie proporțională 
cu mărimea și particularitățile 
întreprinderii și că această decizie ar 
trebui să fie luată de adunarea 
acționarilor;

7. subliniază că ar trebui să existe o 
separare clară între responsabilitățile 
președintelui consiliului de administrație și 
cele ale directorului general în sistemul de 
administrație monist; observă, cu toate 
acestea, că această regulă ar trebui să nu
fie proporțională cu mărimea și 
particularitățile întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 26
Alexandra Thein
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, în general, ar trebui să 
existe o separare clară între 
responsabilitățile președintelui consiliului 
de administrație și cele ale directorului 
general; observă, cu toate acestea, că 
această regulă ar trebui să fie proporțională 
cu mărimea și particularitățile 
întreprinderii și că această decizie ar trebui 
să fie luată de adunarea acționarilor;

7. subliniază că, în general, în sistemele 
unitare ar trebui să existe o separare clară 
între responsabilitățile președintelui 
consiliului de administrație și cele ale 
directorului general; observă, cu toate 
acestea, că această regulă ar trebui să fie 
proporțională cu mărimea și 
particularitățile întreprinderii și că această 
decizie ar trebui să fie luată de adunarea 
acționarilor;

Or. de

Amendamentul 27
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază importanța reprezentanților 
angajaților în consiliile de administrație, 
în special, datorită interesului pe termen 
lung al acestora în întreprindere, precum 
și experienței și cunoștințelor acestora 
privind structurile interne ale 
întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 28
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că este de datoria 
președintelui să se asigure că în cadrul 
consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, inclusiv 
reprezentanți ai forței de muncă, că acest 
aspect al componenței consiliilor ar trebui 
să fie adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că este de datoria 
președintelui să se asigure că în cadrul 
consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

Or. en

Amendamentul 29
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că este de datoria 
președintelui să se asigure că în cadrul 
consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 30
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că este de datoria 
președintelui să se asigure că în cadrul 
consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că este de datoria 
acționarilor să se asigure că în cadrul 
consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

Or. en

Amendamentul 31
Alexandra Thein

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că este de datoria 
președintelui să se asigure că în cadrul 
consiliului există un echilibru corect de 
competențe;

8. subliniază faptul că consiliile trebuie să 
includă persoane independente, care să 
dispună de un ansamblu de calificări, 
experiență și specializări, că acest aspect al 
componenței consiliilor ar trebui să fie 
adaptat complexității activităților 
întreprinderii și că în sistemele unitare este 
de datoria președintelui să se asigure că în 
cadrul consiliului există un echilibru corect 
de competențe; în sistemele duale această 
sarcină referitoare la consiliul de 
supraveghere revine oricum acționarilor;

Or. de

Amendamentul 32
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. opinează că politicile de recrutare ar 
trebui să fie specifice și că ar trebui să fie 
supuse unei abordări de tipul „aplică sau 
explică”;

9. opinează că politicile de recrutare, în 
domeniile în care sunt utilizate, ar trebui 
să fie specifice și că ar trebui să fie supuse 
unei abordări de tipul „aplică sau explică”; 
subliniază că elaborarea și aprobarea 
documentelor politice de acest tip 
reprezintă o competență strictă a 
acționarilor;

Or. en

Amendamentul 33
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită întreprinderile să pună în 
aplicare metode transparente și 
meritocratice în domeniul resurselor 
umane, precum și să dezvolte și să 
promoveze eficient aptitudinile și 
competențele bărbaților și femeilor; 
subliniază că întreprinderile sunt obligate 
să asigure tratament egal și oportunități 
egale la locul de muncă pentru bărbați și 
femei și să contribuie la echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată care se 
aplică bărbaților și femeilor;

Or. en

Amendamentul 34
Mikael Gustafsson, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită creșterea numărului de femei 
din cadrul consiliilor prin intermediul 
unui sistem de cote flexibile;

10. salută intenția Comisiei de a propune 
o legislație europeană în 2012 dacă 
întreprinderile nu reușesc să obțină prin 
măsuri voluntare obiectivul de 30 % femei 
din cadrul consiliilor de administrație 
până în 2015 și de 40 % până în 2020;

Or. en

Amendamentul 35
Arlene McCarthy

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită creșterea numărului de femei 
din cadrul consiliilor prin intermediul unui 
sistem de cote flexibile;

10. solicită creșterea numărului de femei 
din cadrul consiliilor prin extinderea 
participării la procesul de nominalizare și 
prin încurajarea implicării acționarilor;

Or. en

Amendamentul 36
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită creșterea numărului de femei 
din cadrul consiliilor prin intermediul unui 
sistem de cote flexibile;

10. solicită realizarea unei reprezentări 
echilibrate cu cel puțin 40 % femei în
cadrul consiliilor până în 2015 prin 
intermediul unui sistem de cote;

Or. en
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Amendamentul 37
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. solicită creșterea numărului de femei 
din cadrul consiliilor prin intermediul 
unui sistem de cote flexibile;

10. subliniază importanța de a avea un set 
amplu și divers de aptitudini și 
competențe reprezentate în consiliul de 
administrație; reamintește că prin 
reducerea persoanelor cu scopul de a 
rămâne un singur reprezentant dintr-un 
grup specific, cum ar fi în funcție de sex, 
vârstă sau etnie, nu se promovează 
interesul acelor persoane;

Or. en

Amendamentul 38
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că administratorii trebuie să 
consacre timp suficient îndeplinirii 
obligațiilor pe care le au; consideră, însă,
că nu este recomandabil să se adopte
reguli universal valabile și că ar trebui să 
se instituie, în cadrul fiecărei întreprinderi 
și de la caz la caz, limite cu privire la 
numărul de consilii în care un
administrator poate fi membru;

11. subliniază că administratorii trebuie să 
consacre timp suficient îndeplinirii 
obligațiilor pe care le au; consideră că 
trebuie adoptate reguli universal valabile și 
că ar trebui să se instituie limite cu privire 
la numărul de consilii de administrație, 
respectiv de consilii de supraveghere în 
care o persoană poate fi membru prin 
restrângerea lor la patru mandate; 
subliniază că acest fapt ar contribui la 
creșterea frecvenței întrunirilor 
comitetului director, iar calitatea 
consiliilor interne de administrație s-ar 
îmbunătăți;

Or. de
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Amendamentul 39
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că administratorii trebuie să 
consacre timp suficient îndeplinirii 
obligațiilor pe care le au; consideră, însă, 
că nu este recomandabil să se adopte reguli 
universal valabile și că ar trebui să se 
instituie, în cadrul fiecărei întreprinderi și 
de la caz la caz, limite cu privire la
numărul de consilii în care un 
administrator poate fi membru;

11. subliniază că administratorii 
neexecutivi trebuie să consacre timp 
suficient îndeplinirii obligațiilor pe care le 
au; consideră, însă, că nu este 
recomandabil să se adopte reguli universal 
valabile și că trebuie elaborate criterii 
care să permită o limitare cu privire la
numărul de consilii în care un 
administrator neexecutiv poate fi membru;

Or. en

Amendamentul 40
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că administratorii trebuie să 
consacre timp suficient îndeplinirii 
obligațiilor pe care le au; consideră, însă, 
că nu este recomandabil să se adopte reguli 
universal valabile și că ar trebui să se 
instituie, în cadrul fiecărei întreprinderi și 
de la caz la caz, limite cu privire la
numărul de consilii în care un 
administrator poate fi membru;

11. subliniază că administratorii trebuie să 
consacre timp suficient îndeplinirii 
obligațiilor pe care le au; consideră, însă, 
că nu este recomandabil să se adopte reguli 
universal valabile și că ar trebui să se 
instituie, de către fiecare acționar al 
întreprinderii și de la caz la caz, limite cu 
privire la numărul de consilii în care un 
administrator poate fi membru; subliniază 
importanța transparenței și deschiderii 
depline a membrilor din consiliu față de 
celelalte angajamente ale acestora;

Or. en
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Amendamentul 41
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este de acord cu faptul că evaluările 
externe periodice constituie instrumente 
utile pentru evaluarea eficacității 
practicilor de guvernanță corporativă; 
opinează, însă, că acestea nu ar trebui să 
aibă un caracter obligatoriu;

12. este de acord cu faptul că evaluările 
externe periodice constituie instrumente 
utile pentru evaluarea eficacității 
practicilor de guvernanță corporativă;

Or. en

Amendamentul 42
Arlene McCarthy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor; 
subliniază, însă, faptul că publicarea 
remunerației individuale a 
administratorilor executivi și neexecutivi 
ar constitui o încălcare a vieții private și 
ar trebui evitată, cu excepția cazului în 
care persoana în cauză își dă acordul;

13. solicită întreprinderilor să publice mai 
multe informații privind salariul celor cu 
funcții de conducere, în general, inclusiv 
publicarea politicii în materie de 
remunerare și a raportului anual privind 
remunerarea, care ar trebui să fie supus 
aprobării adunării acționarilor; încurajează 
o mai mare reprezentare a angajaților în 
comitetele de remunerare;

Or. en

Amendamentul 43
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor; 
subliniază, însă, faptul că publicarea 
remunerației individuale a administratorilor 
executivi și neexecutivi ar constitui o 
încălcare a vieții private și ar trebui 
evitată, cu excepția cazului în care 
persoana în cauză își dă acordul;

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor; 
subliniază, însă, faptul că este important să 
se obțină o mai mare transparență prin 
publicarea remunerației individuale a 
administratorilor executivi și neexecutivi;

Or. en

Amendamentul 44
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor; 
subliniază, însă, faptul că publicarea 
remunerației individuale a 
administratorilor executivi și neexecutivi 
ar constitui o încălcare a vieții private și 
ar trebui evitată, cu excepția cazului în 
care persoana în cauză își dă acordul;

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor; 
constată că există diferențe substanțiale 
între remunerația administratorilor de
întreprindere din organizațiile principale 
și lucrătorii de rând; consideră că 
publicarea pe scară mai largă ar contribui 
la rezolvarea acestei inegalități aflată în 
continuă creștere;

Or. en

Amendamentul 45
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor; 
subliniază, însă, faptul că publicarea 
remunerației individuale a 
administratorilor executivi și neexecutivi 
ar constitui o încălcare a vieții private și 
ar trebui evitată, cu excepția cazului în 
care persoana în cauză își dă acordul;

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor;

Or. en

Amendamentul 46
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea, care ar trebui să fie 
supus aprobării adunării acționarilor;
subliniază, însă, faptul că publicarea 
remunerației individuale a 
administratorilor executivi și neexecutivi 
ar constitui o încălcare a vieții private și 
ar trebui evitată, cu excepția cazului în 
care persoana în cauză își dă acordul;

13. încurajează publicarea politicii în 
materie de remunerare și a raportului anual 
privind remunerarea. Opinează că
majorarea remunerației administratorilor
ar trebui să fie în concordanță cu 
creșterea remunerației la nivelul 
întreprinderii; propune ca o creștere 
procentuală a remunerației
administratorilor nu ar trebui să fie mai 
mare decât creșterea medie a 
remunerației angajaților întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 47
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. înțelege că noile seturi de norme ar 
trebui puse în aplicare la nivel european 
pentru a aborda problema compensației, 
în special în cadrul instituțiilor financiare 
care suferă de hazard moral, întrucât 
beneficiile pe termen scurt reduc 
aversiunea față de risc a angajaților; ar 
trebui instituite norme care să asigure că 
la primirea compensațiilor se ia în 
considerare un orizont de timp mai larg 
decât un singur an pentru a promova în 
sistemul financiar o viziune pe termen 
mai lung;

Or. en

Amendamentul 48
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că majorarea remunerației 
administratorilor ar trebui să fie în 
concordanță cu rentabilitatea pe termen 
lung a întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 49
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. consideră că trebuie să se instituie o 
supraveghere strictă și norme noi în 
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vederea interzicerii oricărei practici 
frauduloase privind salariile, bonusurile 
și compensațiile directorilor care 
indiferent dacă aparțin sectorului 
corporativ financiar sau nefinanciar au 
fost salvate de guvernul unui stat 
membru; după caz, se adoptă acțiunile 
legale necesare pentru a proteja utilizarea 
abuzivă a fondurilor publice de salvare;

Or. en

Amendamentul 50
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. arată că consiliul este organul 
responsabil pentru examinarea și aprobarea 
strategiei întreprinderii, care include 
abordarea acesteia privind riscul și pe care 
ar trebui să o prezinte în mod clar 
acționarilor; consideră că riscurile de 
mediu și cele sociale ar trebui incluse, în 
măsura în care au un impact semnificativ 
asupra întreprinderii, conform cerințelor 
legislației UE;

14. arată că consiliul este organul 
responsabil pentru examinarea și aprobarea 
strategiei întreprinderii, care include 
abordarea acesteia privind riscul și pe care 
ar trebui să o prezinte în mod clar 
acționarilor; consideră că riscurile de 
mediu și cele sociale ar trebui incluse;

Or. en

Amendamentul 51
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. arată că consiliul este organul 
responsabil pentru examinarea și aprobarea 
strategiei întreprinderii, care include 

14. arată că consiliul este organul 
responsabil pentru examinarea și aprobarea 
strategiei întreprinderii, care include 
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abordarea acesteia privind riscul și pe care 
ar trebui să o prezinte în mod clar 
acționarilor; consideră că riscurile de 
mediu și cele sociale ar trebui incluse, în 
măsura în care au un impact semnificativ 
asupra întreprinderii, conform cerințelor 
legislației UE;

abordarea acesteia privind riscul și pe care 
ar trebui să o prezinte în mod clar 
acționarilor, în măsura în care este posibil, 
fără a publica informații care ar putea 
aduce prejudicii întreprinderii, de 
exemplu, în relația cu concurența; 
consideră că riscurile de mediu și cele 
sociale ar trebui incluse, în măsura în care 
au un impact semnificativ asupra 
întreprinderii, conform cerințelor legislației 
UE;

Or. en

Amendamentul 52
Eva Lichtenberger

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. arată că consiliul este organul 
responsabil pentru examinarea și aprobarea 
strategiei întreprinderii, care include 
abordarea acesteia privind riscul și pe care 
ar trebui să o prezinte în mod clar 
acționarilor; consideră că riscurile de 
mediu și cele sociale ar trebui incluse, în 
măsura în care au un impact semnificativ 
asupra întreprinderii, conform cerințelor 
legislației UE;

14. arată că consiliul este organul 
responsabil pentru examinarea și aprobarea 
strategiei întreprinderii, care include 
abordarea acesteia privind riscul și pe care 
ar trebui să o prezinte în mod clar 
acționarilor; consideră că riscurile de 
mediu și cele sociale trebuie să facă parte 
din orice evaluare de risc.

Or. en

Amendamentul 53
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. pentru a încadra în prezentul raport 
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ambele sisteme de guvernanță
corporativă, consideră ca prevederile 
aplicabile membrilor Consiliului de 
administrație în sistemul unitar ar trebui 
să fie valabile și pentru membrii 
Consiliului de supraveghere în sistemul 
dualist;

Or. ro

Amendamentul 54
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că angajamentul acționarilor 
față de întreprindere ar trebui încurajat prin 
sporirea rolului acestora, însă această 
implicare ar trebui să constituie o alegere la 
latitudinea acestora, niciodată o obligație;

15. consideră că angajamentul acționarilor 
față de întreprindere ar trebui încurajat prin 
sporirea rolului acestora, însă această 
implicare ar trebui să constituie o alegere la 
latitudinea acestora, niciodată o obligație;
cu toate acestea, ar trebui luate în 
considerare măsuri de stimulare a 
investițiilor pe termen lung și, de 
asemenea, o cerință de transparență 
deplină a votării cu orice acțiuni 
împrumutate;

Or. en

Amendamentul 55
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că ar trebui mai mult 
încurajată deținerea de acțiuni pe termen 
lung. În acest sens, ar trebui revizuit 
comportamentul investitorilor 
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instituționali de a crea lichiditate și a 
păstra ratinguri bune, fapt care 
încurajează doar deținerile pe termen 
scurt ale acestor investitori;

Or. ro

Amendamentul 56
Sharon Bowles

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. opinează, în acest context, că 
investitorii instituționali ar trebui să fie 
liberi să elaboreze structurile de stimulente 
pertinente în relațiile lor profesionale cu 
gestionarii de active;

18. opinează, în acest context, că 
investitorii instituționali ar trebui să fie 
liberi să elaboreze structurile de stimulente 
pertinente în relațiile lor profesionale cu 
gestionarii de active; cu toate acestea, 
trebuie divulgate investitorilor toate 
categoriile de taxe;

Or. en

Amendamentul 57
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să modifice Directiva 
privind drepturile acționarilor astfel încât 
să prevadă introducerea obligatorie a 
votului electronic pentru a încuraja 
participarea acționarilor, în special a 
acționarilor transfrontalieri;

20. invită Comisia să înainteze o 
propunere de modificare a Directivei
privind drepturile acționarilor astfel încât 
să prevadă introducerea obligatorie a 
votului electronic pentru a încuraja 
participarea acționarilor, în special a 
acționarilor transfrontalieri;

Or. bg
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Amendamentul 58
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să modifice Directiva 
privind drepturile acționarilor astfel încât 
să prevadă introducerea obligatorie a 
votului electronic pentru a încuraja 
participarea acționarilor, în special a 
acționarilor transfrontalieri;

20. invită Comisia să evalueze mijloacele 
prin care participarea acționarilor poate fi 
consolidată și mai mult și consideră că 
modificarea Directivei privind drepturile 
acționarilor astfel încât să prevadă 
introducerea obligatorie a votului 
electronic privind acționarii
transfrontalieri merită o analiză 
aprofundată;

Or. en

Amendamentul 59
Alexandra Thein

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să modifice Directiva 
privind drepturile acționarilor astfel încât 
să prevadă introducerea obligatorie a 
votului electronic pentru a încuraja 
participarea acționarilor, în special a 
acționarilor transfrontalieri;

20. invită Comisia să modifice Directiva 
privind drepturile acționarilor astfel încât 
să prevadă pentru societățile cotate la 
bursă introducerea cu titlu facultativ în 
statut a votului electronic în cadrul 
adunării generale pentru a încuraja 
participarea acționarilor, în special a 
acționarilor transfrontalieri;

Or. de

Amendamentul 60
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că consilierii în materie de 
vot joacă un rol foarte important, dar că 
activitatea acestora face deseori obiectul 
unor conflicte de interese; invită Comisia 
să impună norme mai stricte asupra 
activității acestora, acordând o atenție 
deosebită chestiunilor legate de 
transparență și conflicte de interese; 
opinează că consilierilor în materie de vot 
nu ar trebui să li se permită furnizarea de 
servicii de consultanță întreprinderilor în 
care s-au făcut investițiile;

22. consideră că consilierii în materie de 
vot joacă un rol foarte important, dar că 
activitatea acestora face deseori obiectul 
unor conflicte de interese; invită Comisia 
să impună norme mai stricte asupra 
activității acestora, acordând o atenție 
deosebită chestiunilor legate de 
transparență și conflicte de interese; 
opinează că consilierilor în materie de vot 
trebuie să li se interzică furnizarea de 
servicii de consultanță întreprinderilor în 
care s-au făcut investițiile;

Or. bg

Amendamentul 61
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că consilierii în materie de 
vot joacă un rol foarte important, dar că 
activitatea acestora face deseori obiectul 
unor conflicte de interese; invită Comisia 
să impună norme mai stricte asupra 
activității acestora, acordând o atenție 
deosebită chestiunilor legate de 
transparență și conflicte de interese; 
opinează că consilierilor în materie de vot 
nu ar trebui să li se permită furnizarea de 
servicii de consultanță întreprinderilor în 
care s-au făcut investițiile;

22. consideră că împrumutul de titluri de 
valoare în scopul votării cu acțiuni 
împrumutate este o practică 
necorespunzătoare; încurajează Comisia 
să armonizeze normele de înregistrare și 
identificare a acționarilor, să propună 
norme de prevenire a abuzului de 
împrumuturi de titluri în scopul 
exercitării drepturilor de vot privind 
acțiunile împrumutate în cadrul 
reuniunilor acționarilor și să oblige 
intermediarii să permită acționarilor 
inițiali să participe activ la vot și să se 
asigure că instrucțiunile de vot ale 
acestora sunt respectate de consilierii în 
materie de vot și, de asemenea, să se 
asigure că politicile de vot ale acționarilor 
identificați sunt publicate; invită Comisia 
să impună norme mai stricte asupra 
activității acestora, acordând o atenție 
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deosebită chestiunilor legate de 
transparență și conflicte de interese; 
opinează că consilierilor în materie de vot 
nu ar trebui să li se permită furnizarea de 
servicii de consultanță întreprinderilor în 
care s-au făcut investițiile;

Or. en

Amendamentul 62
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că întreprinderile ar trebui să 
aibă dreptul de a cunoaște identitatea 
proprietarilor lor și că, la nivelul UE, ar 
trebui să se instituie cerințe minime de 
armonizare pentru divulgarea identității
proprietarilor unor pachete importante de 
acțiuni;

23. consideră că întreprinderile ar trebui să 
aibă dreptul de a cunoaște identitatea 
proprietarilor lor și că, la nivelul UE, ar 
trebui să se instituie cerințe de armonizare 
pentru divulgarea identității proprietarilor 
unor pachete importante de acțiuni;

Or. en

Amendamentul 63
Alexandra Thein

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că întreprinderile ar trebui 
să aibă dreptul de a cunoaște identitatea 
proprietarilor lor și că, la nivelul UE, ar 
trebui să se instituie cerințe minime de 
armonizare pentru divulgarea identității 
proprietarilor unor pachete importante de 
acțiuni;

23. consideră că toate societățile publice 
trebuie să poată alege în statutul lor, dacă 
asociații lor ar trebui să rămână anonimi 
sau să fie identificați nominal și că, în 
ultimul caz, legislația trebuie să asigure o 
identificare reală;

Or. de
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Amendamentul 64
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. observă că protecția acționarilor 
minoritari constituie o chestiune 
reglementată de dispozițiile legislațiilor 
naționale în materie de dreptul 
întreprinderilor, în timp ce acțiunea la 
nivelul Uniunii ar putea fi utilă pentru 
promovarea votului prin procură;

24. observă că protecția acționarilor 
minoritari constituie o chestiune 
reglementată de dispozițiile legislațiilor 
naționale în materie de dreptul 
întreprinderilor, în timp ce acțiunea la 
nivelul Uniunii ar putea fi utilă pentru 
promovarea votului electronic;

Or. en

Amendamentul 65
Dimitar Stoyanov

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. susține orientările conținute în 
declarația Forumului european al 
guvernanței corporative privind tranzacțiile 
dintre părțile afiliate pentru întreprinderile 
cotate, desfășurat la 10 martie 2011; 
încurajează Comisia să acționeze la nivelul 
UE prin intermediul unei măsuri 
neobligatorii din punct de vedere juridic, 
cum ar fi o recomandare;

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. bg

Amendamentul 66
Evelyn Regner
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Propunere de rezoluție
Titlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cadrul „aplică sau explică” Un sistem de norme europene cu caracter 
obligatoriu

Or. en

Amendamentul 67
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că sistemul „aplică sau 
explică” reprezintă un instrument util în 
guvernanța corporativă; se declară 
favorabil adeziunii obligatorii la codul 
național de guvernanță corporativă sau la
Codul de conduită ales de întreprindere; 
consideră că orice deviere de la Codul de 
conduită ar trebui explicată în mod 
satisfăcător și, pe lângă aceasta, ar trebui 
descrise și explicate măsurile alternative de 
guvernanță corporativă luate;

27. consideră că sistemul „aplică sau 
explică” nu este instrumentul corect în 
guvernanța corporativă pentru 
întreprinderi, deoarece în trecut a eșuat;
subliniază că este necesar un set de norme 
europene obligatorii completate de norme 
fără caracter obligatoriu sub formă de 
coduri de bune practici; consideră că orice 
deviere de la setul de norme europene ar 
trebui sancționată de statele membre în 
mod satisfăcător; pe lângă aceasta,
întreprinderile ar trebui să explice 
normele fără caracter obligatoriu care nu 
au fost respectate și ar trebui descrise și 
explicate măsurile alternative de 
guvernanță corporativă luate, în schimb;

Or. en

Amendamentul 68
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră că sistemul „aplică sau 
explică” reprezintă un instrument util în 
guvernanța corporativă; se declară 
favorabil adeziunii obligatorii la Codul de 
conduită ales de întreprindere; consideră că 
orice deviere de la Codul de conduită ar 
trebui explicată în mod satisfăcător și, pe 
lângă aceasta, ar trebui descrise și explicate 
măsurile alternative de guvernanță 
corporativă luate;

27. consideră că sistemul „aplică sau 
explică” reprezintă un instrument util în 
guvernanța corporativă; se declară 
favorabil adeziunii obligatorii la codul 
național de guvernanță corporativă sau la
Codul de conduită ales de întreprindere; 
consideră că orice deviere de la Codul de 
conduită ar trebui explicată în mod 
satisfăcător și, pe lângă aceasta, ar trebui 
descrise și explicate măsurile alternative de 
guvernanță corporativă luate;

Or. en


