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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind o serie de chestiuni deontologice legate de administrarea societăţilor
(2009/2177(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a 
Recomandărilor 2004/913/CE şi 2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a 
directorilor societăţilor cotate1,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 30 aprilie 2009 privind politicile de 
remunerare în sectorul serviciilor financiare2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei care însoţeşte cele două recomandări mai sus 
menţionate, care a fost publicată, de asemenea, la 30 aprilie 2009 (COM/2009/0211),

– având în vedere Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de 
capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de 
supraveghere a politicilor de remunerare (COM(2009)0362),

– având în vedere Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor 
comerciale cotate la bursă3,

– având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 
mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de 
modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a 
Directivei 84/253/CEE a Consiliului4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizul Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A70000/2010),

A.  întrucât, indiferent de tipul de societate sau de sectorul în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea, există o serie de chestiuni legate de administrarea societăţilor care sunt 
importante în contextul general al deontologiei comportamentului în afaceri, cum ar fi 
obligaţia de diligenţă, transparenţa, gestionarea riscurilor, practicile consiliilor de 
administraţie, exercitarea drepturilor acţionarilor; întrucât recenta criză financiară a 
demonstrat că aceste chestiuni trebuie analizate în permanenţă pentru a contribui la 
găsirea de soluţii care să permită societăţilor să facă faţă actualelor provocări,

                                               
1 JO L 120, 15.5.2009, p. 28.
2 JO L 120, 15.5.2009, p. 22.
3 JO L 184, 14.7.2007, p.17.
4 JO L 157, 9.6.2006, p.87.
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B.  întrucât criza a arătat totodată legături strânse între gestionarea riscurilor şi politica de 
remunerare şi importanţa acesteia din urmă în mecanismele care guvernează buna 
funcţionare a societăţilor; din acest motiv, gestionarea riscurilor ar trebui luată în calcul în 
mod corespunzător în momentul elaborării politicii de remunerare, astfel încât să nu aibă 
drept rezultat subminarea sistemului de stimulente, ci mai curând garantarea faptului că, 
dacă există stimulente puternice, se asigură sisteme la fel de puternice de gestionare a 
riscurilor,

C.  întrucât societăţile din toate sectoarele au în comun o serie de clase de risc, deşi unele 
tipuri de risc sunt specifice fiecărui sector (cum ar fi riscurile cu care se confruntă 
întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul financiar); întrucât lipsa unei 
gestionări eficiente a riscurilor a fost una din caracteristicile cele mai evidente ale recentei 
crize financiare,

D.  întrucât gestionarea riscurilor ar trebui înţeleasă şi aplicată la nivelul întregii organizaţii, 
nu numai la nivelul unităţilor operaţionale individuale ale acesteia; aceasta ar trebui, de 
asemenea, să fie adusă la cunoştinţă, să fie transparentă şi supusă exigenţelor în materie de 
raportare,

E.  întrucât orice soluţie ar trebui să garanteze că, în momentul asumării riscului, aceasta este 
conformă cu obiectivul activităţii economice şi cu strategia întreprinderii; gestionarea 
eficientă a riscurilor ar trebui privită ca fiind unul dintre elementele cele mai importante 
ale bunei guvernări corporative în cadrul tuturor companiilor,

F.  întrucât una dintre primele măsuri întreprinse de Comisie în urma crizei a abordat 
problema politicii de remunerare prin completarea Recomandărilor 2004/913/CE şi 
2005/162/CE ale Comisiei, care vizau asigurarea unei politici de remunerare adecvate prin 
stabilirea celor mai bune practici pentru elaborarea acesteia, cu o nouă recomandare cu 
privire la regimul de remunerare a directorilor societăţilor cotate şi prin publicarea unei 
recomandări privind politicile de remunerare din sectorul serviciilor financiare,

G.  întrucât gradul de recomandare variază în funcţie de natura societăţii: financiară (cotată la 
bursă sau nu) ori cotată la bursă, dar fără caracter financiar,

H.  întrucât în contextul remunerării trebuie avute în vedere mai multe elemente, cum ar fi (i) 
sistemele de remunerare, inclusiv structura, transparenţa şi simetria acestora, precum şi 
legătura dintre remunerare şi stimulent, (ii) procesul de stabilire a sistemelor de 
remunerare, inclusiv definirea actorilor, a rolurilor şi a responsabilităţilor, (iii) controlul 
asupra sistemelor de remunerare, cu o atenţie deosebită acordată acţionarilor,

I.  întrucât unele aspecte ale principiilor cuprinse în recomandări rămân neclare, cum ar fi 
conceptul de criterii de performanţă, care ar trebui să contribuie la crearea legăturii dintre 
salarizare şi performanţă, noţiunea de „performanţă inadecvată” în cazul plăţilor 
compensatorii, plăţile compensatorii şi componentele variabile ale remunerării în sectorul 
serviciilor financiare,

J.  întrucât, având în vedere dificultăţile recurente în definirea legăturii dintre salarizare şi 
performanţă, accentul ar trebui pus pe eficienţa procesului prin care este stabilită politica 
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de remunerare şi pe transparenţă, ambele trebuind să se bazeze pe o bună gestionare, cu 
roluri şi responsabilităţi distincte şi bine definite ale celor implicaţi,

K.  întrucât soluţiile adoptate nu ar trebui să urmeze principiul „aceeaşi măsură pentru toţi”, 
iar societăţile ar trebui să-şi păstreze flexibilitatea în ceea ce priveşte adaptarea sistemelor 
la propriile nevoi,

L.  întrucât este necesară o evaluare ex-post a performanţei şi a politicii de remunerare,

M. întrucât transparenţa s-a dovedit a fi un element important al bunei guvernări; întrucât 
aceasta nu ar trebui să se reducă la o simplă informare a părţilor, ci ar trebui să însemne că 
societăţile sunt capabile să explice alegerea unei anumite politici de remunerare,

N.  întrucât informarea părţilor în mod clar şi inteligibil în legătură cu politica privind 
remunerarea directorilor ar trebui, în principiu, să favorizeze procesul luării deciziilor 
referitoare la politica de remunerare, în special de către acţionari; această informare a 
părţilor ar putea include o specificare, în conturile anuale sau în raportul privind 
remuneraţiile, a remuneraţiei totale şi a altor beneficii acordate fiecărui director în parte,

O.  întrucât obiectivul societăţii ar trebui să fie angajamentul constructiv al acţionarilor;
întrucât acest lucru presupune explorarea altor măsuri pentru implicarea efectivă a 
acţionarilor în conturarea politicii societăţii privind remunerarea (cum ar fi posibilitatea, 
introdusă în Germania, ca societăţile să ceară aprobarea acţionarilor în ceea ce priveşte o 
politică de remunerare stratificată, printr-un vot consultativ), în special deoarece acţionarii 
nu sunt întotdeauna dispuşi sau pregătiţi să-şi asume un rol mai activ; întrucât acest lucru 
ar însemna, de asemenea, că ar trebui explorate modalităţile de a asigura un comportament 
mai degrabă proactiv decât reactiv al acţionarilor faţă de conducere,

P.  întrucât standardele cu caracter neobligatoriu sunt esenţiale în ameliorarea performanţei 
consiliilor de administraţie şi o trecere în revistă a bunelor practici ar putea fi necesară,

Q.  întrucât scopul ar trebui să fie crearea unor comitete competente, capabile să ia hotărâri 
obiective şi independente; întrucât ar trebui evaluată eficienţa şi eficacitatea consiliilor de 
administraţie,

R.  întrucât, deşi legiferarea în acest domeniu ar putea fi o opţiune mai dificilă şi care 
necesită mai mult timp decât adoptarea de recomandări, abordarea bazată pe măsuri 
legislative cu caracter neobligatoriu este nesatisfăcătoare,

S.  întrucât Comisia intenţionează ca recomandările să fie urmate de propuneri legislative 
care vizează includerea sistemelor de remunerare în domeniul supravegherii prudenţiale şi 
a propus, în special, revizuirea directivei privind cerinţele de capital; întrucât Comisia 
intenţionează să examineze măsuri suplimentare legate de serviciile financiare nebancare,

T.  întrucât recomandările emise de Comisie în legătură cu societăţile cotate la bursă ar putea 
constitui, de asemenea, o orientare generală pentru dezvoltarea bunelor practici din cadrul 
societăţilor comerciale necotate,
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U.  întrucât este esenţială punerea în aplicare uniformă şi coerentă a oricărui instrument 
adoptat în acest domeniu în întreaga Uniune Europeană şi de către toate părţile implicate,

1.  salută măsurile care vizează abordarea aspectelor deontologice legate de administrarea 
societăţilor, pe care recenta criză financiară le arată ca fiind departe de a fi rezolvate,
salută, în acest context, cele două recomandări emise de către Comisie;

2. subliniază că abordarea bazată pe instrumente legislative fără caracter obligatoriu este, 
totuşi, nesatisfăcătoare;

3.  salută, prin urmare, prima propunere legislativă a Comisiei care permite legiuitorului 
comunitar să abordeze în mod corespunzător chestiunile relevante, şi anume modificarea 
directivei privind cerinţele de capital;

4.  consideră că sunt necesare măsuri legislative suplimentare în vederea soluţionării 
problemei legate de diferenţele dintre normele naţionale în materie de remunerare 
aplicabile societăţilor, în situaţiile în care administratorii se mută dintr-un stat membru în 
altul în cadrul unei societăţi (holding) sau de la o societate la o altă societate dintr-un stat 
membru diferit, sau atunci când societăţile îşi exercită dreptul la libera circulaţie în cadrul 
pieţei interne, de exemplu prin intermediul fuziunilor transfrontaliere;

5.  solicită Comisiei să analizeze, fără întârziere, dacă sunt necesare alte modificări ale 
legislaţiei sectoriale din domeniul financiar, precum şi dacă unele instrumente legislative 
din domeniul dreptului societăţilor comerciale ar putea contribui la abordarea aspectelor 
legate de guvernarea corporativă;

6. invită Comisia să încurajeze şi să sprijine punerea eficientă în aplicare a măsurilor 
adoptate la nivel comunitar şi să-şi îndeplinească angajamentul de a prezenta un raport de 
evaluare privind aplicarea ambelor recomandări de către statele membre; în acest context, 
solicită Comisiei să includă în concluziile raportului de evaluare un calendar al 
activităţilor legislative şi nelegislative corespunzătoare, care ar putea constitui o 
continuare necesară;

7.  invită statele membre să implementeze în mod eficient măsuri precum Directiva UE 
privind drepturile acţionarilor, în vederea eliminării obstacolelor şi a promovării 
participării la vot a acţionarilor, în special în ceea ce priveşte votarea transfrontalieră;

8.  cheamă toţi acţionarii să se angajeze activ în revizuirea practicilor comerciale şi 
reformarea culturii antreprenoriale;

9.  sprijină stabilirea unor orientări uniforme şi cuprinzătoare referitoare la gestionarea 
riscurilor, care în prezent pare să fie abordată prin diferite coduri şi standarde aplicabile în 
statele membre doar într-o manieră fragmentară;

10.  consideră că recomandările Comisiei privind societăţile comerciale cotate ar putea să 
reprezinte o orientare generală pentru dezvoltarea bunelor practici din cadrul societăţilor 
comerciale necotate, ţinând cont de particularităţi şi diferenţe;
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11.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.


